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RESUMO 
 
A cobertura vegetal terrestre desde muito despertou interesse da humanidade, que no decorrer 
dos tempos a ela se voltou de maneiras diversas para o conhecimento de suas características 
biológicas, ecológicas e geográficas, além da descoberta das potencialidades para sua 
exploração. Em meio a essa constelação de interesses, a Cartografia chega ao século XX 
consolidada como importante ferramenta técnica de leitura, interpretação e planificação da 
cobertura do solo, servindo na identificação dos grupos florísticos e na sua explicação em 
conjunção com os demais elementos espaciais, a partir disso servindo ao atual desafio de 
equacionar as necessidades de utilização e preservação. Em várias ocasiões no decorrer do 
mencionado século, os mapas de vegetação do Rio Grande do Norte elaborados por instituições 
tais como a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), a Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o RADAMBRASIL, dentre outros, são reflexo e 
processo dessa busca de conhecimento para a ação planificada. Em face disso, esta dissertação 
se pautou no objetivo de entender o papel da cartografia da cobertura vegetal, elaborada pelas 
Instituições governamentais, na constituição e gestão socioambiental do território potiguar. 
Para tal, se estabeleceu uma base metodológica multirreferencial composta pelos preceitos da 
História da Cartografia, na análise do contexto dos mapas antigos, e da Análise Geoespacial, 
aplicada aos produtos Landsat obtidos nos últimos 16 anos do período. O exame do conjunto 
cartográfico apresentou os mapas de vegetação como elemento parte do meio técnico, que lança 
luz aos interesses espaciais da sociedade, sejam eles econômicos ou ecológicos, ao passo que 
os contornos do processo de antropização também são registrados. Diante disso, a empiria 
também reafirmou as dimensões epistemológica e teórica da cartografia – respectivamente 
relativas ao saber e a interpretação e análise –, uma vez que tanto as peças antigas quanto as 
elaboradas para o estudo sustentaram a reflexão geográfica dos processos socioambientais, 
permitindo a compreensão das transformações e reestruturações ocorridas em determinados 
lugares do território potiguar, cujos reflexos se observam na paisagem e na região, mas que na 
gestão territorial podem ser pensados como recurso e ferramenta. 

 

Palavras-chave: História da Cartografia. Vegetação. Gestão do Território. Rio Grande do 
Norte/Brasil. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The terrestrial vegetation cover has long aroused the interest of humanity, which in the course 
of time has turned to it in different ways for the knowledge of its biological, ecological and 
geographical characteristics, in addition to discovering the potential for its exploration. In the 
midst of this constellation of interests, Cartography arrives in the 20th century consolidated as 
an important technical tool for reading, interpreting and planning land cover, serving in the 
identification of floristic groups and their explanation in conjunction with the other spatial 
elements, starting from this serving the current challenge of addressing the needs for use and 
preservation. Marking several occasions in the course of that century, the vegetation maps of 
Rio Grande do Norte prepared by institutions such as the IOCS (works against droughts), the 
SUDENE (regional planning), RADAMBRASIL, mapping of natural resources; among others, 
they are a reflection and process of this search for knowledge for planned action. In view of 
this, this dissertation was based on the objective of understanding the role of vegetation 
coverage cartography, elaborated by governmental institutions, in the constitution and 
socioenvironmental management of potiguar territory. To this end, a multi-referential 
methodological basis was established, composed of the precepts of the History of Cartography, 
in the analysis of the context of ancient maps, and of Geospatial Analysis, applied to Landsat 
products obtained in the last 16 years of the century. The examination of the cartographic set 
presented the vegetation maps as part of the technical environment, which sheds light on the 
elements of interest to society, whether economic or ecological, while the contours of the 
anthropization process are also recorded. In view of this, the empiry also reaffirmed the 
epistemological and theoretical dimensions of cartography - respectively related to knowledge 
and interpretation and analysis -, since both the old pieces and those elaborated for the study 
supported the geographic reflection of the socio-environmental processes, allowing the 
understanding the transformations and restructuring that have occurred in certain places in the 
territory of Rio Grande do Norte, whose reflections are observed in the landscape and in the 
region, but which in territorial management allow them to be thought of as a resource and tool. 
 
Keywords: History of Cartography. Vegetation. Territory Management. Rio Grande do 
Norte/Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cobertura vegetal terrestre há muito tem despertado interesse da humanidade, que a 

ela tem se voltado de maneiras diversas ao buscar o conhecimento de suas características 

biológicas, ecológicas e geográficas, além da descoberta das potencialidades de sua exploração, 

o que remonta a domesticação de espécies e a posterior sedentarização dos grupos humanos, 

ocorridos ainda na Pré-História. Atrelada a tais interesses, assim como observado com outros 

elementos da natureza, sempre esteve presente uma grande importância conferida ao quesito 

localização, o que surge junto ao homem enquanto animal racional na busca de conhecimento 

e dominação dos elementos do seu entorno e vai ganhando delineamentos de comunicação 

espacial. Até chegar aos dias atuais, a externalização desse conhecimento acerca do meio 

perpassou suas fases gestuais, vocais e textuais, até culminar nos primeiros esboços da 

simbologia cartográfica, recurso indispensável à sociedade contemporânea (LEWIS, 1987). 

Assim, a Cartografia tal como se conhece atualmente1 é resultado da crescente 

sofisticação dessa característica humana ancestral de comunicar os elementos espaciais de 

interesse, dentre eles a vegetação. Logo, registros escritos desse elemento podem ser 

encontrados desde a antiguidade grega, inclusive nas reflexões que definiram os campos do 

saber, momento no qual é possível identificar delineamentos dos estudos ditos geográficos com 

o interesse voltado à vegetação, bem como uma crescente importância conferida ao uso do 

recurso cartográfico nesse âmbito. 

Um bom exemplo a ser citado é o de Estrabão (64 a.C.-24 d.C.). Considerado um dos 

pais da Geografia2, esse pensador destacou a importância de se considerar a vegetação nos 

estudos realizados por aqueles que a essa área se dedicassem. Estrabão incluiu a vegetação 

dentre os elementos que deveriam ser tratados pela Geografia3, cujo papel desta era de 

promover a familiarização daqueles, isto é, a identificação e difusão, dos tipos distintos dos 

elementos encontrados nos vários quadrantes da Terra (MOREIRA, 1992).  

 
1 É importante frisar que o termo “Cartografia” tem origem em meados da metade do século XIX, quando surge 
como um neologismo cunhado por Manuel Francisco de Barros e Souza, Visconde de Santarém, que utilizou pare 
referir ao estudo de mapas antigos. Portanto, o termo em princípio não abarcava o ato de fazer mapas, sendo que 
ambos aspectos são contemplados no sentido amplo do termo atualmente (HARLEY; WOODWARD, 1987a). 
2 Apesar desse termo ter sido registrado há dois milênios, Carl Sauer (1998 [1925]) afirma que as ideias que 
comporiam o campo do conhecimento geográfico remontam as narrativas mitológicas dos gregos, então sob a 
denominação de périplos, períodos e periegesis.  
3 É importante frisar que, considerados os debates epistemológicos da Geografia, essa busca de contribuir com 
construção de uma imagem do mundo chega aos tempos modernos (GOMES, 1996). 
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Apesar de que a comunicação espacial do mundo conhecido por Estrabão se efetivou 

com a descrição textual4, outros estudiosos que foram seus contemporâneos ou mesmo de 

tempos anteriores já utilizavam a cartografia para esse desígnio. Anaximandro de Mileto (610 

a.C.-546 a.C.) foi um deles, pois elaborou aquele que é considerado primeiro mapa das terras 

do mundo conhecido, com revisões posteriores a cada novo avanço do conhecimento terrestre, 

o que permitia a da superação da Terra Incognita inicial. Isso ocorreu durante as dezenas de 

séculos que se seguiram até as grandes navegações, a partir de quando não mais o 

“descobrimento”, mas sim o aprimoramento desse conhecimento das várias partes do planeta 

passou a ser realizado até os dias de hoje, mediante a disponibilidade de recursos tecnológicos 

mais precisos e as aspirações da sociedade lançadas (BERTIN, 1988). 

A disponibilidade desse conhecimento somado sobre os elementos que se distribuem na 

superfície terrestre permitiu que os vários campos do saber pudessem refletir melhor sobre a 

realidade, com resultados que envolvem tanto uma maior compreensão dos fenômenos, pela 

busca de conhecer o total ou parcialmente desconhecido5, quanto o fortalecimento teórico dos 

campos do conhecimento científico, ao se deparar com as problemáticas da empiria. Nesse 

sentido, por mais que a Cartografia possua estatuto de uma ciência específica, a elaboração e a 

interpretação de mapas são práticas que há muito se integraram aos estudos geográficos, de 

modo que os produtos cartográficos devem ser enxergados não somente como ilustração do 

discurso lançado sobre a realidade, mas sim exploradas em suas dimensões epistemológica, 

teórica, técnica e tecnológica (MONTEIRO, 2016; NONATO JÚNIOR; DANTAS; GOMES, 

2018). 

Um bom exemplo desse uso consagrado da Cartografia que merece nossa atenção, 

principalmente por tratar da vegetação para se pensar um contexto mais amplo de análise, é o 

da reflexão realizada por Vidal de La Blache, em fins do século XIX. Imortalizado pelo seus 

estudos de Geografia Regional, sobretudo nos trabalhos que resultaram na elaboração de seu 

Atlas Général, esse estudioso recorreu ao recurso cartográfico para obter uma visão integradora 

dos aspectos vegetacionais, climáticos e econômicos, relacionando-os como um complexo 

geográfico, assim obtendo valiosas informações para sua análise do lugar, fundamento que, 

 
4 Em sua obra Geografia, Estrabão discorre sobre as características das diversas características dos povos e da 
natureza conhecidas em sua época sem, no entanto, materializar tal conhecimento em uma representação 
cartográfica. 
5 Quanto a essa dimensão, Monteiro (2016) reflete acerca do pensamento de Charles Sander Peirce para tratar da 
natureza semiótica dos mapas, cujos “signos indiciais” remete ao fato dos mapas terem o poder de servirem de 

parâmetro concreto para ações futuras. 
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consideradas as modificações na ordem do mundo, até hoje são uma base dos estudos 

geográficos (LA BLACHE, 1894). 

De modo geral, o pensamento científico sofreu muitas modificações desde Estrabão e 

até mesmo La Blache. Os preceitos filosóficos foram sendo reavaliados com o passar do tempo 

e, em meio a isso, a forma de enxergar o ambiente também foi mudando, numa trajetória que 

levou em tempos recentes a se refletir sobre os efeitos que ação do homem poderia causar na 

natureza. Apesar de ser possível identificar alguns estudiosos preocupados com a falta de 

preservação florestal desde fins do século XIX6, foi na segunda metade do século XX que tal 

ideário se estabeleceu com amplitude e relativo consenso, chamando a atenção da população, 

da mídia e dos governos para essa questão7. Em consequência, observou-se também uma maior 

cobrança social pela implementação de ações de monitoramento, de reflorestamento e de uso 

sustentável dos recursos florestais, elementos que passaram a ser de indispensáveis nas 

execuções de planejamento e de gestão do território. 

Diante dessa constelação de interesses, o mapa se destacou como importante ferramenta 

para ler, interpretar e representar a vegetação terrestre, dada a sua função de proporcionar a 

visualização da realidade em escalas acessíveis ao campo de visão humano. Assim, ela tem 

ajudado a identificar a distribuição dos grupos florísticos, explicá-los em conjunção com os 

demais elementos naturais, bem como com os antrópicos; e pensá-los em meio ao desafio de 

equacionar as necessidades antagônicas de utilização da vegetação como recurso e sua 

preservação.  

Tal potencial também é reconhecido por instituições públicas que recorrentemente a 

utilizam como ferramenta no gerenciamento de suas ações. No contexto brasileiro e, 

principalmente, a nível de Rio Grande do Norte, essa utilidade dos mapas se evidenciou 

sobremaneira em princípios do século XX, nos levantamentos gerais que são fruto de uma 

crescente valorização do recurso cartográfico no âmbito nacional, mas, sobretudo nas 

circunstâncias relativas às instituições criadas para tratar da questão regional do que tempos 

 
6 É possível identificar pensamentos quanto a preservação da natureza em diversos intelectuais dos períodos 
colonial e imperial (FARIAS, 2008; NOBRE, 2012). 
7 Foi na segunda metade do século XX que a ideia da necessidade de um desenvolvimento sustentável que, dentre 
outras demandas, exigia a conservação dos habitats naturais ganhou destaque nos meios acadêmicos, políticos e 
sociais, sendo a Conferência de Estocolmo em 1972 considerada um marco importante nas discussões que se 
seguiram nas décadas seguintes em diversos outros fóruns de grande repercussão na sociedade (MIKHAILOVA, 
2004). 
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depois viria a ser oficialmente designada como Região Nordeste8; problemática caracterizada 

pela conjunção de fatores físicos, ecológicos e sociais (AB’SABER, 1999).  

Os produtos cartográficos, elaborados para instituições nacionais tais como a Sociedade 

Nacional de Agricultura (SNA) (1908), o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro 

(SGMB) (1911), a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS)9, a Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (anos 1960 e 1970) e o Projeto RADAMBRASIL 

(anos 1970 e 1980), à época promoveram um entendimento possível das áreas representadas, 

materializando o conhecimento espacial até então existente. Dentre os diversos registros 

realizados sobre os mais variados objetos do espaço, destaca-se aqui aquele voltado para a 

caracterização da cobertura vegetal. 

A geografia provocadora contida nessas representações de tempos passados, que 

embasou diversas iniciativas de atuação estatal durante o século XX, hoje constitui importante 

registro dos aspectos da vegetação, ao retratar sua situação geográfica e, sobretudo, permitir a 

compreensão do contexto que direcionou as mudanças de cobertura e uso do solo ocorridos em 

cada momento representado. Portanto, constituem importante fonte empírica com potencial a 

ser explorado pela História da Cartografia, dado que as diferentes formas de representação 

assim surgem, diversas, particulares, por serem forjadas em contextos de elementos sociais e 

ambientais de demandas distintas, sendo que quando essas peças gráficas são analisadas 

permitem que se explore a ação humana nas realidades passadas (NONATO JÚNIOR; 

DANTAS; GOMES, 2018; MENDOZA; LOIS, 2009). 

Apesar desses registros em si possuírem seu valor, o legado não se encerra na 

informação espacial que os mesmos carregam, uma vez que órgãos como o IBGE e a Embrapa, 

dentre outros que, inclusive sob coordenação da Superintendência, utilizaram os dados 

cartográficos como base para diversos estudos, zoneamentos e a execução de planos de ação 

sobre o território. Sendo assim, os dados desses órgãos também são importantes na busca de 

fatos concretos acerca do uso das informações dos levantamentos, ajudando assim na análise 

do contexto cartográfico. 

A primeira das instituições federais que contribuiu com o levantamento das informações 

em foco foi a IOCS que, tendo como objetivo a mitigação dos efeitos das secas nordestinas, é 

considerada um marco nas políticas de estruturação territorial empregadas em larga escala no 

 
8 Ainda que não apresentasse a abrangência dos dias atuais, aprovada em 1970, a Região Nordeste administrativa 
foi definida em 1942 pelo então recém-criado IBGE (CONTEL, 2014).  
9 Uma década após sua fundação, a partir de 1919 a IOCS passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra 
as Secas (IFOCS) e, posteriormente, em 1945, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 
denominação que perdura até os dias atuais (PESSOA, 1959). 
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país. Seu legado, apesar das diversas críticas, consiste na construção de açudes e barragens, 

rodovias, ferrovias, além da realização de ações de agenciamento agrícola. Em todas estas ações 

o conhecimento cartográfico foi um elemento fundamental de planificação. 

Diante dos planos de modernização e integração que se almejava executar pela 

Inspetoria, necessitava-se antes conhecer a geografia da região, dada a ausência de estudos com 

qualidade suficientemente boa para servir de base aos projetos (FERREIRA; DANTAS; 

SIMONINI, 2014). Para tanto, realizou-se amplos levantamentos de campo que subsidiaram a 

elaboração de detalhados estudos e mapas síntese acerca dos elementos fisiográficos nos 

estados sob sua jurisdição. Dentre estes, destaca-se aqui o Mapa Fitogeográfico do Estado do 

Rio Grande do Norte e Ceará Sul (1922), produto cartográfico elaborado pelo fitogeógrafo 

alemão Philipp von Luetzelburg, em escala de 1:2.000.000, que representa a delimitação dos 

tipos de vegetação – caatinga, mata etc. –, de fertilidade do solo, de áreas propícias para e 

ocupadas por cultivos agrícolas – algodão e a cana de açúcar – e, além disso, consta a 

localização de reservas minerais – como o cal. Seria nesse conjunto de informações que a 

Inspetoria viria a pautar sua atuação nas décadas seguintes. 

Até a década de 1950 a antiga Inspetoria, posteriormente DNOCS, caracterizou a práxis 

do Estado frente aos problemas da Região Nordeste, os enxergando como algo eminentemente 

relacionado ao aspecto hídrico e às infraestruturas subsequentes que seriam necessárias à 

logística das obras realizadas nesse sentido. Essa visão passou a ser bastante criticada a partir 

deste momento, quando se percebeu que as ações da Inspetoria não traziam os resultados 

esperados, mas sim promoviam a manutenção dos problemas sociais da região em benefício 

das elites agrícolas (COSTA, 2016).  

Foi nesse contexto que se organizou em 1959 o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). Como resultado, foi elaborado o primeiro plano de 

ação de um novo órgão que veio a ser denominado de SUDENE, cujo paradigma de tratamento 

à questão se pautava, diferentemente do observado na era IOCS, na busca da transformação 

estrutural da região, por meio do fomento à capitalização da agricultura e a promoção da 

industrialização (ARAÚJO, 2015). Mais uma vez nesse momento, assim como para a 

Inspetoria, se fez necessário um amplo mapeamento da região, a ser utilizado para fins de 

planificação das ações almejadas.  

As necessidades de conhecimento espacial do Nordeste pela SUDENE se 

materializaram na realização de recobrimentos aerofotogramétricos e atividades de apoio de 

campo. Em escala 1:100.000, as cartas topográficas resultantes desses trabalhos, realizados a 

partir da década de 1960, trazem informações tanto sobre os elementos naturais do terreno – 
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que além da hidrologia e altimetria, incluem informações da cobertura vegetal –, também 

representam os traços artificiais do contexto espacial visitado, como localidades e sistemas de 

transporte e áreas de uso agropecuário. Os trabalhos posteriores do RADAMBRASIL, iniciados 

em 1975 e na década de 1970 incorporados pelo IBGE em escala 1:250.000, porém uma 

diversidade maior de elementos fisiográficos estudados com detalhe inédito passaram a ser a 

principal base de conhecimento do território para as ações de planejamento.  

A preocupação desses órgãos em mapear a vegetação surge em meio a um contexto de 

degradação que, conforme já mencionado, há muito chamava atenção de estudiosos desde os 

tempos da Inspetoria. No entanto, o debate sobre recuperação dividia espaço com as ideias de 

exploração10, o que acabou por não resolver um problema ambiental que ainda hoje segue se 

agravando.  

Para se ter ideia do quão preocupante se coloca essa realidade, os dados do 

desmatamento referente aos dois biomas no Rio Grande do Norte constroem um cenário de 

ampla degradação. A caatinga, formação que ocupa maior área do território potiguar, com 

49,566 km², em 2011 apresentava 47,48 % de áreas degradadas, segundo dados do Ministério 

do Meio Ambiente e do IBAMA (BRASIL, 2011). Os números da Mata Atlântica são ainda 

mais alarmantes, pois do total reconhecido como pertencente ao bioma no estado, 3.298 km², 

restam apenas 3,5% da cobertura preservada (INPE, 2018). Tal cenário se coloca como um 

desafio às ações governamentais que busquem vias de desenvolvimento mediadoras entre as 

necessidades de obtenção de crescimento econômico pelo uso dos recursos naturais e ao não 

agravamento do problema, cujo programa destaque ações de valorização e renovação desses 

recursos para valorização do valor biológico e cultural que as paisagens dessas formações 

possuem (AB’SABER, 2012). 

É nesse cenário que estudo das transformações da cobertura vegetal potiguar, por meio 

de uma análise multirreferencial, a qual é pautada em documentos históricos sob o prisma da 

História da Cartografia e de Análise Espacial com dados trabalhados em Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), surge como possibilidade da apreensão das modificações da cobertura 

vegetal aqui objetivadas de análise, de modo a auxiliar tanto na obtenção das informações 

 
10 Em 1910 estudos da Inspetoria já discutiam o problema do desmatamento da Caatinga (LOEFGREN, 1910), ao 
trazer informações das áreas degradadas do Ceará e do Rio Grande do Norte, ainda que não houvesse dados 
espaciais conforme os levantamentos realizados na década seguinte (LUETZELBURG, 1922). A possibilidade de 
exploração dos recursos vegetais dos biomas nordestinos também foi algo que marcou a trajetória da Inspetoria 
que, por exemplo, mapeou as áreas dos carnaubais para seu uso comercial. No período SUDENE, a ação nesse 
sentido se deu com a isenção de imposto de renda das indústrias de beneficiamento voltadas tanto para exploração 
da cera de carnaúba, quanto para outras espécies como o Caroá e o Agave (BRASIL, 1959).  
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espaciais quanto na problematização e compreensão do contexto de configuração do território 

em que os mesmos ocorreram.  

Em face do exposto, questiona-se: Como os mapas de vegetação contribuem para 

o entendimento das intervenções estatais e transformações territoriais do Rio Grande 

do Norte, ao longo do século XX?  

Sabendo que os mapas carregam consigo uma dimensão que vai além do mero registro 

da realidade e que a investigação de seu conteúdo e dos documentos correlatos revela a carga 

contextual a eles inerente, acredita-se que o conjunto cartográfico histórico constituiu 

importante ferramenta na transformação do território potiguar, permitindo o estabelecimento 

de determinados usos pela ação planificada. Em combinação com os dados espaciais mais 

recentes sobre o tema tais registros conduzem ao entendimento da distribuição da vegetação 

potiguar, fornecendo assim subsídios para apreender as lógicas territoriais que envolveram sua 

configuração geográfica no decorrer do século XX. Assim, os saberes somados nesse debate 

permitem a soma de informações que subsidiem a gestão do território. 

Para comprovar tal assertiva, o trabalho foi pautado na busca de atingir o objetivo geral 

de entender o papel da cartografia da cobertura vegetal, elaborada pelas Instituições 

governamentais, na constituição socioambiental e nas práticas de poder e 

decisões territoriais, contribuindo ao debate acerca da gestão do território potiguar numa 

perspectiva histórica. Além deste, também foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 1) Discutir a inserção da Cartografia na estratégia do pensamento geográfico; 2) 

Desvelar a participação do contexto histórico na realização dos levantamentos cartográficos de 

vegetação; 3) Analisar as bases das ações estatais nas elaborações cartográficas de vegetação; 

4) Discutir a importância do conhecimento da vegetação para as ações sistematizadas sobre o 

território do Rio Grande do Norte. 

As reflexões que mais tarde levaram ao cerne desta pesquisa foram esboçadas no âmbito 

do grupo de pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCUrb)11, durante a 

execução dos planos de trabalho de Iniciação Científica intitulados “Cartografia Histórica: a 

representação gráfica do território do Nordeste brasileiro nos séculos XIX e XX” e “Cultura 

técnica e cartografia histórica (1850-1930): representações do território”, que de acordo com o 

projeto de pesquisa ao qual estavam vinculados12 tinham como norte “compreender o papel da 

 
11 Vinculado ao Departamento de Arquitetura (DARQ) da UFRN. 
12 Trecho do projeto de pesquisa ao qual os planos de trabalho mencionados estavam incluídos, intitulado 
Construção técnica do espaço, processos socioculturais e interlocuções profissionais – estudos históricos sobre o 
território e a cidade (PVG10962-2013). 
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dimensão técnica nos processos históricos de reestruturação territorial do espaço regional do 

Nordeste entre meados do século XIX e início do século XX”. Os trabalhos desenvolvidos 

nesses planos entre 2014 e 2017 se inserem em uma tradição que materializa em diversas 

publicações, dissertações e teses que exploraram o acervo do grupo ao tratar sobre as várias 

dimensões da temática13. A partir dessas publicações foi possível entrar em contato com o tema 

geral que, por sua vez, direcionou às fontes históricas específicas à produção cartográfica acerca 

dos elementos fisiográficos do Nordeste, a qual foi inicialmente trabalhada na Iniciação 

Científica e agora foi foco desta dissertação. 

Assim, a discussão travada neste estudo tem sua importância não somente em relação 

ao problema aqui delimitado, mas também se eleva em suas contribuições ao debate acadêmico, 

alimentado por pesquisadores do grupo HCUrb e de outras instituições quanto aos assuntos que 

tangenciam a questão do Nordeste em meados da primeira metade do século XX. Ademais 

dessa contribuição, as fontes aqui utilizadas transcendem essa delimitação histórica, 

destacando-se assim a importância do estudo em promover o aprofundamento de 

conhecimentos quanto às repercussões da ação estatal na dimensão socioambiental durante os 

períodos posteriores para, com isso, contribuir com saberes e reflexões úteis à gestão territorial 

do Rio Grande do Norte.  

A presente dissertação se divide em três grandes partes, quais sejam: 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS; 3 A HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA DA 

COBERTURA VEGETAL NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL POTIGUAR; e 4 ANÁLISE 

GEOESPACIAL DO TERRITÓRIO POTIGUAR COM ÊNFASE NA VEGETAÇÃO. O primeiro 

desses capítulos contém os conceitos e categorias geográficas utilizadas no estudo, assim como 

trata dos aportes teóricos específicos à discussão da História da Cartografia e os estudos da 

vegetação. Do ponto de vista metodológico, são apresentados os dois focos do método adotados, 

referentes à à História da Cartografia e à Análise Geoespacial; por conseguinte a metodologia 

mista qualitativa-quantitativa é apresentada como fundamento deste estudo, além dos 

procedimentos bibliográficos, documentais e de laboratório necessários ao desenvolvimento da 

pesquisa. O segundo capítulo contém a análise dos mapas e documentos antigos, dos quais são 

discutidos seu contexto, seus fundamentos técnico-científicos e seu papel para compreender o 

ambiente e a sociedade potiguar durante o século XX. Por fim, o terceiro capítulo se volta para 

 
13 Alguns desses trabalhos, por exemplo, trataram de temas que abrangem desde as ideias de planejamento que 
precederam a institucionalização da ação estatal na Região Nordeste (FARIAS, 2008), como a repercussão da 
aplicação dessas no território, por meio de obras de açudagem (SILVA, 2012), de estradas de ferro (MEDEIROS, 
2011) e de portos (SIMONINI, 2017). 
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a discussão sobre os mapas de cobertura vegetal e usos elaborados das imagens de satélite nos 

16 anos finais do século que, juntamente de um sistema de indicadores, permite apreender as 

transformações do território potiguar e discuti-las no âmbito do contexto do fim do século, com 

os efeitos do chamado meio técnico-científico-informacional sobre o território, a governança e 

a sociedade como um todo. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo inicialmente apresenta os aportes teóricos que fundamentaram a análise e 

a discussão para, em seguida, se voltar ao detalhamento da base metodológica e das práticas 

procedimentais utilizada na obtenção dos resultados. 

No que compete à base teórica, o tópico 2.1 Conceitos, categorias e pressupostos 

históricos para a análise geohistórica e geoespacial da vegetação potiguar apresenta as 

reflexões teóricas acerca dos conceitos geográficos adotados – espaço, território, paisagem e 

região –, buscando-se evidenciar neles sua relação com o objeto desta pesquisa, para o qual 

também são elencadas um conjunto de categorias de análise – seletividade, diversidade, 

tecnificação e tempo.  

Além disso, esta seção também se ampara em dois outros temas de discussão mais 

específica à natureza do objeto de estudo, mas que também se submetem ao objeto da 

Geografia, conforme expresso teoricamente no texto. No primeiro deles, o 2.1.1 Ler mapas: 

texto e contexto socioambiental sob o prisma da História da Cartografia, apresenta-se a 

dimensão empírica dos mapas a partir dessa perspectiva teórica, tendo em vista o destaque ao 

seu potencial de uso como fonte documental na análise geográfica. Em seguida, no tema 

trabalhado em 2.1.2 A vegetação como objeto de reflexão: perspectivas florísticas e espaciais 

para os estudos da História da Cartografia, é estabelecida a discussão sobre os fundamentos 

epistemológicos dos estudos de vegetação e sua abordagem no âmbito da Geografia e da 

Fitogeografia, assim como também há uma análise de como o conhecimento desse elemento 

emerge e se estabelece como importante em meio às ações estatais empreendidas no Nordeste 

no início do século XX. 

No tópico 1.2 Metodologia da Pesquisa: delineamentos e trilhas da investigação, 

apresenta-se os caminhos nos quais a pesquisa se pautou, com os fundamentos do método 

multirreferencial forjado nos preceitos da História da Cartografia e da Análise Geoespacial, da 

metodologia mista quali-quanti adotada para, por fim, se voltar para a descrição dos 

procedimentos executados, ao que tange as leituras da bibliografia utilizada, a pesquisa e análise 

dos documentos antigos e das elaborações de mapas e de indicadores.  

O capítulo é encerrado em 1.3 A área geográfica de estudo: breve caracterização do 

contexto sócio-político-ambiental do Rio Grande do Norte, com a apresentação dos elementos 

considerados importantes como chaves de compreensão do território e, portanto, 

imprescindíveis à análise que se realizou, bem como à leitura do manuscrito por pesquisadores 

de outros lugares que não tenham familiaridade com o complexo geográfico potiguar.  
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2.1 Conceitos, categorias e pressupostos históricos para a análise geohistórica e 

geoespacial da vegetação 

 

A combinação de documentos cartográficos antigos e dados espaciais contemporâneos 

permite a criação de um conjunto de dados de natureza distinta, mas que se inquirido pode 

responder diretamente os questionamentos “o quê”, “onde” e “quando” a respeito de um dado 

fenômeno, como as questões referentes à distribuição da vegetação potiguar durante o século 

XX aqui estudadas. Não obstante, a busca pela resposta ao “por quê”14 da natureza desse 

fenômeno se faz indispensável para que se possa transcender o nível descritivo, de simples 

notação dos objetos no espaço-tempo, e então apreender a lógica espacial da qual faz parte. Ou 

seja, a situação do mesmo dentro de uma ordem de relações existente entre objetos e ações 

(SANTOS, 1988). 

Esse modo de conceber e lançar um questionamento para algum objeto ou fenômeno da 

realidade leva a uma lógica de pensamento e explicação que, conforme afirma Gomes (2017), 

constitui uma característica eminentemente pertencente ao modo de pensar geográfico, ao passo 

que atribui a essa área do conhecimento consistência científica e particularidade frente às 

demais ciências. Portanto, o referido autor define a abordagem da Geografia como aquela que 

envolve 

 

o ato de estabelecer limites, colocar fronteiras, fundar objetos espaciais, 
orientá-los, ou, em poucas palavras, o ato de qualificar o espaço; mas é 
também simultaneamente a possibilidade de pensar estas ações dentro de um 
quadro lógico, de refletir sobre esta ordem e sobre seus sentidos (GOMES, 
2017, p. 36). 
 

Desde fins do século XIX, La Blache (2012 [1894]) já chamava atenção para a 

importância de se considerar tal caminho de reflexão, quando empreendeu seus estudos 

regionais. Para ele, o encadeamento estabelecido no conjunto de elementos – clima, relevo, 

vegetação, cidades etc. – consistia na explicação geográfica por excelência e a negligência a 

isso transformava os objetos e fenômenos em fatos isolados, não mais sendo considerados como 

noção científica, sobretudo se esta for pensada no seio da Geografia. Nesse sentido, a ideia de 

complexo geográfico, conforme tratada por Monbeig (1957 apud DANTAS, 2009), se 

 
14 A menção aos questionamentos se inspira nos escritos de Yatsu (1966 apud GREGORY, 1992), proferidos para 
criticar a limitação dos estudos da Geomorfologia em sua época, ao não ultrapassarem a descrição dos fenômenos 
com práticas limitantes que se iniciavam com o modo de indagar sobre a realidade. 
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sedimenta nessa visão lablachiana ao chamar atenção para as relações dos fatos geográficos, 

com o diferencial de em sua época já conferir grande importância aos fatores imateriais. 

Essa visão acerca da conexão dos fenômenos geográficos convida para se pensar a 

vegetação não apenas do ponto de vista eminentemente voltado à sua espacialização, ideias que 

serão aprofundadas mais a seguir, no que tange à distribuição pensada a partir de fatores 

ecológicos e ou antrópicos, mas sim faz entender que é necessário explicá-la pensando-a como 

parte de um encadeamento de componentes do espaço, conforme entendido como objeto de um 

campo do saber que é ao mesmo tempo atento à princípios há muito apontados e aos imperativos 

atuais do mundo globalizado.  

Apesar dos autores anteriormente citados terem deixado de maneira implícita diversas 

pistas acerca da natureza do espaço tal qual pensado a partir da Geografia, sua definição se faz 

necessária, sobretudo com o pensamento geográfico contemporâneo que atualizou a percepção 

sua natureza nos dias de hoje. Neste estudo adota-se o entendimento de espaço postulado por 

Milton Santos (2006, p. 39), para quem esse conceito é entendido como uma totalidade 

composta por “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações”, ou seja, sua constituição se dá como sendo de natureza híbrida, 

uma vez que abarca simultaneamente as dimensões social e física da realidade.  

O espaço então é posto como resultado de um constante processo de transformação, 

retroalimentado pelas relações entre as coisas e a vida que as anima, isto é, “da ação dos homens 

sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais” (SANTOS, 1988, p. 

25). Refletir sobre o espaço em um recorte temporal como o estabelecido neste trabalho, 

principalmente quando se pensa uma ferramenta técnica como a Cartografia e a vegetação como 

elemento foco dos mapas em análises, demanda caracterizações relativas à técnica que se 

sustentem também em reflexões teóricas advindas de outras temporalidades do recorte 

temporal. Nesse sentido, a importância da técnica se dá enquanto elemento responsável pela 

produção do território, que assim o faz desde o surgimento da humanidade (SANTOS, 1996), 

sendo na empiria desta dissertação abarcada em duas formas distintas, conforme se explana a 

seguir.  

A escolha por esse caminho teórico, acreditamos, nos potencializa desvelar a relação 

que se estabelece entre essas ações e as modificações ocorridas no mundo, em termos de 

desenvolvimento e a disseminação de instrumentais e objetos em coerência aos sistemas 

técnicos, e das práticas espaciais consequentes destes, sobretudo do seu arcabouço de 

sustentação, muitas vezes marcado pelas demandas de processos hegemônicos.  
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 Já tem algum tempo que diversos estudiosos vêm percebendo o fenômeno técnico e se 

debruçando na caracterização de sua natureza, de suas modificações e os efeitos destas na 

sociedade. Apesar de não tratarem diretamente do papel dessa no âmbito da Geografia, tais 

produções desses autores fornecem importantes aportes que permitem uma aproximação aos 

imperativos do fenômeno técnico à sua época observados. 

Em sua obra de 1966, Estudos sobre Homem e a Técnica, o sociólogo e filósofo Georges 

Friedmann chamou atenção para a emergência e o estabelecimento de um novo meio observado 

em princípios do século XX: o meio técnico. Definiu as duas primeiras revoluções industriais 

como marcos do processo de aceleração pelo qual as técnicas foram “multiplicadas, 

complicadas, reforçadas a um ritmo alucinante” (FRIEDMANN, 1968, p. 138). Diante dessa 

aceleração, em que a alienação é elemento marcante, as preocupações de Friedmann foram 

lançadas para as consequências da disseminação desse meio nas tradições dos diversos povos 

ao redor do mundo como um todo.15  

A compreensão do elemento da aceleração atrelado ao fenômeno técnico se observa 

como uma constante nos autores clássicos que teorizaram a respeito do tema. Jacques Ellul é 

um outro estudioso também dedicado aos campos da filosofia e sociologia, cujo livro A Técnica 

e o Desafio do Século fornece mais alguns elementos para uma melhor compreensão do 

fenômeno técnico, ao qual se refere como “fato novo” mediante o estágio atingido pelo 

fenômeno a partir do século XX. Friedmann e Ellul convergem em suas ideias ao entenderem 

que havia uma necessidade de se compreender a questão a partir de um olhar distinto do 

praticado pelos teóricos do século XIX, que não dispunham da empiria configurada apenas 

tempos depois. O “novo” nesse sentido também reflete a uma forma ampla de entender a técnica 

em que o termo remete a ela como uma constante na história dos homens, onde mesmo “os 

meios ditos naturais são desde as origens da pré-história, por definição, meios relativamente 

técnicos” (FRIEDMANN, 1968, p. 144, grifo do autor). Assim, de acordo com seu 

contemporâneo,  

 

[...] a multiplicidade das técnicas as faz literalmente mudar de caráter; sem 
dúvida, são oriundas de princípios antigos, e parecem o fruto de uma evolução 
normal e lógica; todavia, não constituem mais o mesmo fenômeno. Com 
efeito, a técnica assumiu um corpo próprio, tornou-se uma realidade por si 
mesma. Não é mais apenas um meio intermediário; mas objeto em si, realidade 
independente e com a qual é preciso contar (ELLUL, 1968 [1954], p. 64). 

 

 
15 Segundo Friedmann (1968), o processo aconteceu de tal forma amplo que até mesmo as sociedades sob o regime 
comunista não estiveram imunes. 
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Essa técnica dita moderna pode ser diferenciada das técnicas anteriores por seus 

caracteres próprios. Enquanto a estética, por exemplo, era importante nos itens técnicos até o 

século XIX, o que passa a reinar durante o século XX são outras preocupações. A racionalidade, 

a artificialidade, o automatismo da escolha, o autocrescimento, a unicidade, o preparo, o 

universalismo e a autonomia do fenômeno técnico são caracteres listados como essenciais 

(ELLUL, 1968 [1954]). 

Conforme já apontado anteriormente, os traços referentes à técnica apontados por esses 

autores surgem de um contexto histórico determinado, o que diante da constante e crescente 

complexificação do fenômeno resulta em limitações aos estudos que os tomem com base para 

análises contemporâneas. Portanto, se faz necessário também mais detalhes das percepções 

acerca do fenômeno técnico advindas temporalidades mais recentes, conquanto que a volta ao 

pensamento de Milton Santos em suas reflexões sobre o papel da técnica nas últimas décadas 

se faz necessária.  

Em suas obras Técnica, espaço e tempo: globalização e meio técnico-científico 

informacional, de 1994, e A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção”, de 1996, 

Santos estabelece que após a Segunda Guerra Mundial observou-se nos países ricos e na década 

de 1970 no terceiro mundo uma tendência de reconfiguração do território, fosse meio urbano 

ou rural, em que três dados importantes estavam presentes: ciência, técnica e informação. Tanto 

primeiro quanto o segundo elemento já eram observados na primeira metade do século XX, 

mas o desenvolvimento da informática deu um novo contorno a questão do território, fazendo 

surgir o que Santos definiu de meio técnico-científico-informacional. 

Em conformidade com os autores anteriormente tratados, Santos (1996) organiza as 

cronologicamente as fases técnica em relação ao homem e o meio, partindo do meio natural – 

sabendo-se que neste momento o homem já modificava a realidade com a técnica –, passa pelo 

meio técnico-científico e, por fim, o autor acrescenta o fato concreto de sua época quando passa 

a existir a primazia da informação no atual meio técnico-científico-informacional. Esses três 

períodos correspondem às três divisões temporais do meio geográfico, sendo que a diferença 

do último deles diferentemente das formas anteriores 

 

vem da lógica global que acaba por se impor a todos territórios e a cada 
território como um todo. [...] Pelo fato de ser técnico-científico-informacional, 
o meio geográfico tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta 
pontualmente, ele assegura o funcionamento dos processos encadeados a que 
se está chamando de globalização (SANTOS, 2006 [1996], p. 160). 
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Ao teorizar a respeito desse meio, Santos está suscitando a necessidade de se pensar o 

espaço como totalidade, seja a ênfase pretendida direcionada aos elementos naturais ou sociais, 

não devendo-se negligenciar um ou outro na explicação geográfica, notada a importância que 

os mesmos possuem na definição da conexão que leva a determinada situação espacial. Isso é, 

os fenômenos apenas podem ser compreendidos por meio de uma condição relacional 

(SANTOS, 1988).  

O papel da técnica na transformação da totalidade, dessa forma, se objetiva na sociedade 

e na materialidade em quatro dimensões que, conforme José Maria Atencia Páez (2003), podem 

ser divididas nas abordagens das realizações concretas, da vigência social, da existência 

concreta e das repercussões antropológicas.  

Ao se partir da concepção de técnica desses autores, o ato de conhecer o território e o 

cartografar constitui uma ação feita em coerência com o fenômeno técnico. Suscita-se com isso 

o caractere da unicidade, um dos fundamentos do fenômeno técnico moderno; mas a relação 

pode ser estabelecida com outros mais, como a própria racionalidade enunciada pelo estado nas 

instituições criadas para agir no Nordeste, pois o discurso da modernização e otimização do uso 

dos recursos hidroagrícolas foi algo muito presente. Por sua vez, as instalações de equipamentos 

para o desenvolvimento dessas atividades criam uma artificialidade no meio, último dos 

elementos elencados. Os fenômenos que envolvem a intensificação da produção de dados sobre 

a vegetação, assim como a busca de corporações estrangeiras, por sua vez, podem ser elencados 

como características que se somam às anteriormente citadas, sendo o espaço composto, a partir 

disso, por níveis técnicos distintos. 

Do ponto de vista cartográfico, a realidade do meio ecológico do Rio Grande do Norte 

pode ser abarcada nas suas repercussões antropológicas, em termos dos saberes somados direta 

ou indiretamente; já em relação ao meio ecológico, em específico à vegetação, deve então ser 

pensada frente a sociedade que nela se projeta por meio da ação dos seus entes (homens, firmas 

e instituições) se territorializando por meio da técnica, isto é, nas realizações concretas destas 

no espaço, o que faz com que conceito de território também se coloque como um elemento 

teórico importante a se somar a este estudo.  

De uso antigo, inclusive em outras ciências como a biologia, o termo território 

inicialmente ganhou destaque na geografia com Ratzel, que pautava suas reflexões quanto às 

necessidades do Estado moderno (ANDRADE, 1995). O fato é que seja nas ciências naturais 

ou na geografia, sendo aqui não diretamente ligado à Geopolítica, as várias formas de 

manifestação do domínio, ou poder estão relacionadas diretamente às reflexões acerca do 

território.  
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Segundo afirmou Claude Raffestin (1993), é muito comum a confusão feita pelos 

geógrafos no emprego dos conceitos de espaço e território, em razão de negligência às 

necessárias distinções. Nesse sentido, o autor os coloca como um sendo decorrente do outro, 

uma vez que o espaço se configura como preexistente ao território, assim permitindo também 

compreender o significado desse último. Novamente aqui enfatiza-se o estatuto de totalidade 

do espaço frente aos demais conceitos, conforme já apresentado na teoria de Milton Santos, em 

que o território é englobado pela instância maior. Assim, de acordo com as palavras de Raffestin 

(1993, p. 143) o território  

 

[...] se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 
ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator “territorializa” o espaço. 

 

Para Andrade (1995), essa dimensão do processo pelo qual o espaço é transformado em 

território se evidencia no exemplo histórico da ocupação das terras de domínio do Estado 

brasileiro, no exercício da gestão destas. O autor demonstra o processo de territorialização 

destacando os diversos padrões de ocupação que dominaram a história do Brasil, evidenciando 

que a transformação de suas terras em território só veio ocorrer efetivamente durante o século 

XX, com a implementação de ações de incentivo à integração e interiorização nacionais. Assim 

como Raffestin, Andrade chama atenção para não se confundir o conceito de território com os 

demais, sendo indispensável que este sempre deve estar 

 

[...] muito ligado à ideia de domínio ou de gestão de determinada área [...] 
deve-se ligar sempre a ideia de território à ideia de poder, quer se faça 
referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que 
estendem seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 
políticas (ANDRADE, 1995, p. 19). 
 

Mas visto a partir dessa perspectiva, o território demanda não apenas ser entendido 

como resultado de uma ação consciente e planificada, pois o prosseguimento das atividades 

desempenhadas pelos atores depende de uma série de fatores que estão em constante 

transformação, implicando assim na necessidade de adequações. Seja no âmbito público ou no 

privado o conceito de gestão do território, que Becker (1992, p. 178) afirma ser a “prática das 

relações de poder necessária para dirigir, no tempo e no espaço, a coerência das múltiplas 

finalidades, decisões e ações”, se impõe como possuidor de uma série de fundamentos e 
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recursos que permitem a visualização dos diversos fatores sociais, políticos, econômicos e 

ambientais que envolvem a execução de determinado plano territorial.  

Nesse sentido, a gestão do território, segundo expressa Davidovich (1992) se materializa 

mediante recursos de múltiplos campos do conhecimento que juntos buscam abarcar a 

complexidade dos fatores relacionados a determinado fim, sendo importantes para tal 

 

[o meio] da informação, o da organização, o da decisão, entre outros, o 
referido saber [da gestão do território] tem se instrumentado para assegurar 
determinadas relações de poder, abarcando operações de largo espectro e de 
longo prazo, uma flexibilidade tática para adaptar-se à velocidade das 
mudanças exigidas pelos interesses hegemônicos do quadro político e 
econômico de nossos dias (DAVIDOVICH, 1992, p. 8). 

 

Os vários autores que definem o conceito de território, bem como o conceito que 

envolve as práticas de sua gestão, têm em comum tratar das instâncias de atuação interessadas 

em determinado processo de territorialização sobre o espaço. Um primeiro olhar para a atuação 

do Estado no Nordeste brasileiro durante o último século permite estabelecer relações quanto 

aos casos de intervenção territorial pelo qual essa região esteve submetida, na qual se pode 

procurar nas marcas ambientais elementos que subsidiem sua discussão. 

Ainda que seja evidente que tal processo tenha se dado na região, tendo como resultado 

transformações nos aspectos sociais e ambientais, uma das bases empíricas do presente estudo, 

a cartografia, por si só já permite diálogo com o que estabeleceu Raffestin (1995) quanto a 

questão da representação no processo de territorialização. Algo nesse sentido também é 

afirmado por Girardi (2007), para quem do ponto de vista técnico o mapa pode ser entendido 

tanto como extensão do corpo, em sua função formal de ampliar a capacidade de visualização 

e compreensão da realidade, quanto como parte solidária de um sistema de técnicas, na 

qualidade de possuidora da informação territorial de interesse ao sistema produtivo. Desse 

modo, o território é destacado por essa autora como um conceito indispensável ao seu estudo. 

Mas além desses pontos elencados, um viés prático pode ser estabelecido neste estudo 

a partir da gestão do território que emerge mesmo da própria concepção deste. Os resultados da 

análise geohistórica das transformações da vegetação potiguar se somam ao conjunto de 

conhecimentos que se voltam para os demais aspectos do território necessários à sua gestão, 

tendo em vista antes sua compreensão. Busca-se assim levar em consideração as características 

ambientais frente às “mudanças exigidas pelos interesses hegemônicos do quadro político e 

econômico de nossos dias” (DAVIDOVICH, 1992, p. 8).  
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O interesse pela gestão do território, no que diz respeito à importância em se pensar a 

dimensão política e a hegemonia de atores econômicos em tempos de globalização, demanda o 

esclarecimento quanto ao conceito de região. Mas não somente por isso, pois este também tem 

a função de auxiliar a discussão do objeto nas questões notadamente relativas ao aspecto 

ambiental, em suas especificidades corológicas decorrentes da conjunção estabelecida com a 

sociedade – neste ponto dialogando com a visão clássica de região geográfica, em que interessa 

a identificação dos fatores que contribuíram para sua configuração (GOMES, 1996). 

Abre-se aqui um parêntese na caracterização do conceito de região para um necessário 

e oportuno esclarecimento sobre a Geohistória, aporte teórico caro ao presente estudo em razão 

do recorte temporal abrangido. É na perspectiva deste referencial que Droulers (2001) se baseia 

nas ideias dos geógrafos Roger Brunet, Alain Reynaud e Gristoup Cristian para afirmar que os 

métodos de análise geográfica podem ser aplicados a outros períodos do passado, quando se 

busca o entendimento dos caracteres mais permanentes das estruturas regionais. Segundo 

afirma, “avec ce type d'approche, la géographie ne se cantonne plus dans l'analyse du temps 

présent; elle arppréhende aussi le temps long et n'hésite pas à prendre comme objets d'étude 

des périodes fort reculées”16 (DROULERS, 2001, p. 11). 

Assim, além desse entendimento a região, que permite pensar a realidade na qual o 

objeto se insere e abre possibilidades ao estudo geográfico, em uma equação de elementos 

pertencentes a diferentes escalas, conforme o que Johnston, Hauer e Hoekveld (2014) afirmam, 

acerca da importância de se buscar entender a relação do local, em sua estrutura social e o 

sistema ecológico etc., ou seja, a posição de suas contingências frente às tendências do sistema-

mundo. 

Já foi mencionado anteriormente as análises regionais de La Blache, quando na 

capacidade deste em perceber certos princípios que até hoje estão presentes nos estudos 

geográficos. Relembra-se novamente este geógrafo francês, desta vez por ele ter evidenciado a 

necessidade de se ater às questões de escala, no que se refere a pensar o lugar também a partir 

da totalidade que o transcende, tendo-se em vista sua explicação. Evidentemente, a natureza da 

região e os critérios de regionalização à época eram outros, dada a base empírica e os princípios 

dos estudos bastante voltados às questões fisiográficas, sobretudo da geologia (GOMES, 1996). 

Hoje novos elementos conferem maior complexidade e outros contornos à realidade que 

envolve a diferenciação espacial (HOEKVELD, 2014), mas o que por esse autor foi 

 
16 com esse tipo de abordagem, a geografia não está mais confinada à análise do tempo presente; também apela 
ao longo tempo e não hesita em tomar como objetos de estudo períodos muito remotos (DROULERS, 2001, p. 11, 
tradução nossa). 
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materializado constitui um princípio ainda basilar. Dizia La Blache (2012 [1894], p. 44) que “é 

preciso ir além e reconhecer que nenhuma parte da Terra contém em si mesma sua explicação”, 

devendo-se sempre o geógrafo estar “atento ao conjunto, uma advertência para não se separar 

o caso particular dos fatos gerais.”  

Apesar do caráter prático do exemplo mencionado, é notável que a importância de tal 

raciocínio se dá mesmo nas fases mais elementares da pesquisa, como na própria delimitação 

do problema. Assim, posto que por motivos operacionais de pesquisa o delineamento 

geográfico do objeto desta dissertação se baseia na divisão de uma unidade federativa, leva-se 

em consideração o fato destacado por Paasi (2004) quanto às problemáticas que tais escolhas 

podem acabar resultando, como seccionamentos de fenômenos importantes ao estudo, por 

exemplo. De acordo com esse autor, a escala se coloca como importante pois ela é, ao lado da 

região e do lugar, nos estudos regionais, tanto uma abstração quanto um dado da realidade  

 
[...] historically contingent; they are produced, exist and may be destroyed or 
transformed in social and political pratices and struggles. The 
institutionalization / deinstitutionalization of region, place and scale are in 
fact inseparable elements in the perpetual process of regional transformation 
(PAASI, 2004, p. 542).17 

 

O alerta do autor, assim, traz a atenção para as possíveis relações que o fenômeno 

estudado possa estabelecer com elementos que se manifestem para além do recorte da presente 

dissertação, algo que é fundamental aos estudos da região, conforme Nonato Júnior (2016, p. 

53) bem definiu ao afirmar que “o espaço geográfico é percebido a partir das redes de 

articulações, bases da região, ao mesmo tempo em que traçam linhas entre o espaço regional e 

as outras escalas as quais ele se relaciona”.  

Assim como Paasi (2004) e Nonato Júnior (2016), Ribeiro (2015) também chama 

atenção para a importância que se deve dar nos estudos de regionalização ao elemento escala, 

a destacando tanto como método quanto como instrumento de poder. Isto porque é por meio de 

escalas que as práticas sociais se manifestam. O poder nesse sentido se expressa conforme já 

trabalhado no conceito de território e é exercido pelas instâncias públicas e privada nas ações 

de sua gestão, assim como também em movimentos que remetem às demandas e valores da 

sociedade, como observado no já mencionado ideário ecológico. Por isso, a autora trabalha a 

região, ou o processo de regionalização, de dois pontos de vista: como um “fato” ou como 

 
17 [...] historicamente contingente; eles são produzidos, existem e podem ser destruídos ou transformados em 
práticas e lutas sociais e políticas. A institucionalização / desinstitucionalização de região, lugar e escala são, de 
fato, elementos inseparáveis no perpétuo processo de transformação regional (PAASI, 2004, p. 542, tradução 
nossa). 



36 
 

“ferramenta”. Enquanto esta última remete às intencionalidades dos atores que se apropriam 

sobre o processo, a região como fato é compreendida por meio dos processos que a 

configuraram, sobretudo pelos antagonismos estabelecidos entre a hegemonia e as 

contingências locais no decorrer do tempo.  

A partir dessas ideias, levanta-se a questão ambiental no território potiguar tanto como 

um fato, enquanto forjada pela longa relação da sociedade com o meio ecológico; quanto 

ferramenta, inicialmente esboçada pelo processo sistemático de transformação territorial e 

regionalização, cuja frente de trabalho foi encampada pelo Estado durante o século XX, nas 

várias fases das políticas de planejamento, mas que com as ferramentas de planejamento atuais 

se potencializa pela possibilidade de gestão pelo conhecimento e respeito por suas 

especificidades. O entendimento da cobertura vegetal potiguar, assim, entra na discussão da 

região como elemento crítico à esta ação empregada e, finalmente, configura ao todo um 

conjunto de dados que pressupõe ações que venham a ser desempenhadas futuramente no 

sentido de trabalhar a região como ferramenta, tal como defendido por Ribeiro (2015, p. 197): 

 

[...] a relevância da regionalização como ferramenta depende do conhecimento 
da regionalização como fato, já que desta advém recursos essenciais tanto à 
vida como ao lucro. Dela, também dependem as resistências sociais à ação 
hegemônica, o que traz a obrigação do enfrentamento do enigma da 
regionalização democrática, ou seja, da socialização do direito de estabelecer 
fronteiras e divisões.  

 

As regionalizações gestadas a partir desse pressuposto, assim como os preceitos 

fundamentais de gestão do território, têm a possibilidade de gerar contornos que possam 

contrastar com a realidade muitas vezes observada na globalização, que se efetiva de forma 

perversa para com o lugar, gerando ali muito mais problemas sociais e ambientais do que 

benefícios. 

Refletir acerca dessas transformações da cobertura vegetal que se materializam nas 

relações inerentes ao território e multiescalares da região, isto é, em decorrência das dinâmicas 

do espaço, sejam elas planejadas ou não, implica também levar em consideração o papel destas 

na constituição da paisagem. Contudo, a paisagem não se trata aqui somente como produto 

socionatural, mas em coerência com o conteúdo planificador dos conceitos até então discutidos, 

ela também é abordada como recurso, isto é, como alternativa sustentável das problemáticas 

existentes no território (GESTO, 2019). Nesse sentido, o supracitado conceito se coloca 

igualmente como fundamento em discussão aqui tratada neste estudo, demandando que alguns 

delineamentos a seu respeito também sejam necessários.  
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Segundo caracterizou Santos (1988, p. 21), a paisagem abarca “tudo aquilo que nós 

vemos, o que nossa visão alcança” podendo assim ser definida a priori como o domínio do 

visível, conforme tratamento tradicional desse conceito que, inclusive, dialoga com a visão do 

senso comum. Em seguida, o autor vai além em sua caracterização e afirma que a paisagem não 

“é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.” 

(SANTOS, 1988, p. 21), conferindo a capacidade de sua percepção a outros sentidos humanos 

que não apenas da visão. Neste estudo, todavia, interesse se volta para as questões ligadas à 

paisagem visível por entendermos que a vegetação é um importante elemento de sua 

composição. 

De acordo como tratou Monbeig (1940 apud DANTAS, 2009), a paisagem se modifica 

de acordo com a transformação pelas quais passa a cultura, que marca o complexo geográfico 

de formas distintas mediante a atuação das forças produtivas, das técnicas, que se sucedem 

desde tempos pretéritos. Complementando essa ideia, no sentido de tratar da coexistência de 

elementos de tempos diversos na paisagem, Santos (1988, p. 22) ponderou sobre ela constituir 

“um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço.” Santos 

chama a paisagem de “expressão corpórea” do fenômeno geográfico18, o que confere a esse 

conceito valor de dado empírico em certo grau limitado, que demanda outros elementos que 

permitam apreender a lógica espacial, a qual vai além das formas dos objetos. Tal afirmação, 

pensada no âmbito desta dissertação, permite remeter aos registros gráficos e a importância das 

descrições textuais que a eles se relacionam, enquanto dado empírico que permite transpor o 

que foi registrado como forma no mapa, assim ajudando a reconstruir paisagens passadas que 

juntamente de outros dados potencializam o resgate de suas respectivas geografias. Inclusive, 

ao destacar a importância da paisagem no trabalho do geógrafo, por ser ela parte do complexo 

geográfico, Monbeig (1940 apud DANTAS, 2009) chama atenção para as dimensões sociais 

que devem ser buscadas para além das formas da paisagem. 

A discussão realizada por Sauer (1998 [1925]) acerca do status da paisagem como 

objeto de estudo da Geografia, embora superada nesse quesito, levanta alguns fundamentos que 

são interessantes sobre este conceito. Considerado que esse autor entendia a paisagem como 

uma associação de formas físicas e culturais19, para ser estudada pela ciência tal manifestação 

 
18 O autor o faz ao se inspirar nas ideias do geógrafo Max Sorre. 
19 Sauer (1998 [1925]) destaca a primazia do fator cultural como elemento indispensável no estudo da paisagem, 
conforme menciona também considerado importante pelos geógrafos alemães da época, ainda que com a 
denominação diferente. 
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não poderia consistir em numa cena isolada, o que conceberia uma natureza subjetiva à sua 

interpretação, mas sim seria necessário se realizar um exercício de generalização de qualidades 

marcantes da realidade que deveriam assim serem tratadas de maneira relacionada entre si, pois 

“são determinadas por formas integrantes e dependentes. A paisagem é considerada, portanto, 

em um certo sentido, como tendo uma qualidade orgânica” (SAUER, 1998 [1925], p. 23). Os 

meios estatísticos e de representação cartográfica já eram apontados por ele como úteis aos 

trabalhos relativos a essa generalização no estudo da paisagem. 

De acordo com o que esses autores escreveram sobre a paisagem, esta constitui em um 

dado que apesar de não refletir completamente a realidade geográfica aponta para indícios sobre 

os fatores que contribuíram à sua constituição. Os mapas antigos aqui tratados neste estudo, 

enquanto ferramentas de planejamento, parecem ter algo a contribuir para tal sobre a paisagem, 

por constituir uma síntese desta, como tratado por Sauer (1998 [1925]), com ênfase na 

vegetação e das reflexões e deliberações que embasaram no território potiguar. Inclusive, os 

dados digitais das últimas décadas aumentam o potencial de explicação de tais processos 

modeladores da paisagem, de maneira a conferir um conjunto de conhecimentos que venham a 

servir à sociedade, como Ab’Saber (2012, p. 10) refletiu, ao escrever que  

 

Desde os mais altos escalões do governo e da administração até o mais simples 
cidadão, todos têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido 
da utilização não-predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. 
Para tanto, há que conhecer melhor as limitações de uso específicas de cada 
tipo de espaço e paisagem. Há que procurar obter indicações mais racionais, 
para preservação do equilíbrio fisiográfico e ecológico.  

 

O problema da dificuldade do estabelecimento desses desígnios como um fator 

preponderante em todas as esferas da sociedade, pode-se afirmar, entre avanços e retrocessos 

decorrentes a fatores sociais e políticos, ainda persistem no país passadas duas décadas desse 

desabafo. Isso em muito acaba por limitar a representatividade destas causas no âmbito das 

políticas de gestão do território que, conforme visto anteriormente, é a ferramenta capaz de 

equacionar aspirações que viessem a reivindicar aspirações antagônicas quanto ao meio 

ecológico, nos sentidos “de um ecologismo utópico e de um economismo suicida”20 

(AB’SABER, 2012, p. 10, grifo do autor). 

Por fim, postos os esclarecimentos referentes aos conceitos-base deste estudo, são 

apresentadas as seguintes categorias que as leituras teóricas e a construção empírica do objeto 

 
20 O autor escreve essa reflexão tendo por base as ideias de Walter Góes. 
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apontaram como pertinentes – no sentido de servirem tanto à análise quanto às contribuições 

ao planejamento –, sendo seus parâmetros estabelecidos com base em Moreira (2001), que 

sustentou as ideias de seletividade, tecnificação e diversidade e Santos (2008), que sustentou 

discutir a categoria tempo.  

Seletividade: O ato de levantar um dado sobre recursos naturais e representá-lo a 

propósito do planejamento territorial pelo Estado é uma ação de seleção, na qual é determinada 

por uma lógica de organização, de produção, cuja repercussão do seu emprego se observa 

diretamente na distribuição daquele e na ocorrência de fenômenos socioeconômicos resultantes 

dos seus usos. Tal princípio de seletividade se observa mesmo nas firmas, que o fazem para 

escolher pontos privilegiados ao estabelecimento de atividades, para os quais um aspecto 

ambiental pode ser um atrativo ou desafio para a técnica.  

Tecnificação: Em se pensar a seletividade de um dado aspecto do território, percebe-se 

que ela se insere numa lógica maior atrelada ao complexo técnico. Desse modo, entende-se que 

a modificação na distribuição da vegetação, para fins de utilização das áreas no plantio de 

alguma cultura ou para a exploração de uma espécie, de uma formação florística ou de um tipo 

de solo que ela ocupa, corresponde em si como um resultado das demandas deste complexo 

técnico que transforma o território, isto é, por um processo de tecnificação compreendido no 

jogo de escalas entre o lugar e os fatores advindos da hegemonia do modo de produção.  

Diversidade: Uma obra da seletividade, a diversidade pode ser pensada no âmbito 

geográfico em conformidade com as estratégias de transformação e exploração do território, 

uma vez que estas implicam na constituição de infinitas combinações que se estabelecem no 

lugar entre os elementos do meio ecológico e da sociedade. Por conseguinte, as diferentes 

escalas dessas combinações manifestam-se nas regionalizações e nas paisagens, sejam estas 

como produto ou possibilidade ao planejamento.  

Tempo: Do ponto de vista da técnica, o tempo ajuda a pensar o contexto pela busca da 

transformação do território potiguar durante o século XX, sendo a vegetação o elemento de 

destaque. Nesse sentido, essa categoria permite discutir o jogo de relações, conflitos e 

transformações resultantes do contato entre o tempo do lugar e o tempo do sistema-mundo, que 

atua pela seletividade, promove transformações técnicas no território e influência os fatores de 

sua diversidade. Desse modo, ao se pensar a diversidade inerente ao complexo geográfico 

potiguar, por meio de sua paisagem registrada nos mapas de várias temporalidades, é refletir a 

ordem que envolve fatos geográficos de tempos distintos. 

Essas categorias se apresentam em duas perspectivas neste trabalho, conforme expresso 

no fluxograma da Figura 1, que as representa contextualizadas em meio aos conceitos e ao 
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objeto do estudo. Elas são pensadas em princípio como elementos explicativos das 

transformações da distribuição da vegetação pela sociedade, características encontradas nos 

mapas antigos e nas elaborações aqui empreendidas que compõem o recorte histórico, de modo 

a permitir a reflexão sobre a configuração do território, da região e da paisagem. Por outro lado, 

tais categorias também são entendidas como elementos a se considerar em uma ação ideal, que 

pensada no âmbito da gestão do território, o que suscita também a região como ferramenta. 

Nesse quesito, elas são importantes dados do recorte empírico que provocam reflexões dos 

meios pelos quais determinada ação objetivada se viabiliza, levando-se em consideração as 

particularidades impostas pelos lugares, em suas dimensões sociais e ecológicas, bem como a 

representação delas. Assim, tomando-se como ponto de partida a totalidade, e os seus 

subconceitos utilizados neste estudo, a gestão do território se encontra como elemento que pode 

ou não influir na transformação da realidade e materializar-se nela. 

 

Figura 1 – Fluxo de interação entre conceitos, categorias e o objeto de estudo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, interessa o estabelecimento de uma análise pautada na comunhão estabelecida 

entre esses construtos teóricos notadamente geográficos e o campo específico da História da 

Cartografia, a qual é balizada aqui pelo elemento vegetação e suas interações com a sociedade. 

Para uma melhor compreensão do que compete esse campo mais específico, a seguir são 

tratados seus contornos teóricos e epistemológicos. 

 

2.1.1 Ler mapas: texto e contexto socioambiental sob o prisma da História da Cartografia 

 

Desde o seu surgimento o ser humano vem se valendo de diversas estratégias para 

otimização de sua relação com o meio, de modo que a busca pelo desenvolvimento de técnicas 
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que lhe permitissem economizar tempo e esforço físico sempre foi uma constante. O mapa, 

nesse sentido, surge da necessidade ontológica de representação das realidades nas quais as 

sociedades estiveram envolvidas; uma técnica de expressão que com o passar do tempo foi 

ganhando ares de ciência e destaque como ferramenta de visualização e compreensão dos 

fenômenos, bem como parte dos instrumentos de poder, de administração e de modificação do 

espaço (BURKHARD, 1986; BERTIN, 1988; HARLEY, 1999). 

Considerar tais características dos mapas implica entendê-los em sua dimensão 

subjetiva, humana, permitindo assim problematizá-los em relação ao seu significado para a 

sociedade. Mas, para tanto, necessita-se ultrapassar a antiga ideia do mapa como espelho, 

herdada da epistemologia positivista que os entende como parte de um processo cumulativo de 

conhecimento capaz de proporcionar uma imagem cada vez melhor da realidade 

(TANZARELLA, 2012). Não está se falando aqui sobre o que é amplamente reconhecido a 

respeito dos mapas reproduzirem uma imagem seletiva, uma abstração, que se coloca como 

incompleta da realidade do terreno, um nível que o imageamento aéreo pode superar em termos 

relativos (JOLY, 1990), mas sim da capacidade que emerge de sua natureza representacional, 

de modificar “a concretude a concretude do mundo real através de efeito retóricos da 

representação” (MONTEIRO, 2016). 

Portanto, o que se busca é o entendimento das produções conforme proposto por Brian 

Harley na [Nova] História da Cartografia (1987). Esse autor renovou os estudos dessa temática 

ao fundar, por meio dessa obra, uma perspectiva teórico-metodológica com preocupação 

voltada para “[...] the study of the map in human terms. As mediators between an inner mental 

world and an outer physical world, maps are fundamental tools helping the human mind make 

sense of its universe at various scales”21 (HARLEY, 1987, p. 1). 

Um dos pressupostos mais centrais desse campo de estudos define que os mapas devem 

ser entendidos como uma forma de linguagem, sendo essa diferente daquela tratada no sentido 

convencional da cartografia, concernente a leitura de símbolos universais. Mas sim como uma 

linguagem, de fato, o que traz como implicação que todos os elementos consequentes da 

aplicação dessa ideia passam a ser foco da análise, permitindo a interpretação do conteúdo 

discursivo que se encontra tanto imerso nos mapas quanto os envolve no seu contexto de 

elaboração e uso. Ou seja, o conceito de linguagem 

 

 
21 [...] o estudo do mapa em termos humanos. Como mediadores entre um mundo mental interior e um mundo 
físico externo, os mapas são ferramentas fundamentais que ajudam a mente humana a compreender seu universo 
em várias escalas (HARLEY, 1987, p. 1, tradução nossa). 
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[...] não apenas nos ajuda a ver nos mapas imagens-espelhos servindo para 
intermediar diferentes visões do mundo, mas também nos leva a procurar 
dados empíricos sobre aspectos tais como os códigos e o contexto da 
cartografia assim como sobre seu conteúdo tomado no sentido tradicional 
(HARLEY, 2009, p. 3). 
 

Os produtos cartográficos, portanto, constituem obras possuidoras de uma dimensão 

subjetiva forjada por influências sociais diversas, que incidem sobre o processo de sua produção 

e se manifestam no projeto gráfico final (HARLEY, 2009). A partir desta compreensão 

possibilitou-se uma nova forma de ler o passado e um novo entendimento acerca da importância 

do ato de mapear para as sociedades em cada momento histórico.  

Ao figurar análises que remontam desde os tempos anteriores ao surgimento da escrita 

até os dias atuais, os estudos empreendidos passaram a alimentar discussões em temas que 

envolvem o desenvolvimento da visão do homem em relação ao meio, suas formas de 

comunicá-la e a busca pelo entendimento do papel social da produção cartográfica que se seguiu 

em cada momento da trajetória das sociedades.  

Em suma, com o movimento de renovação dos estudos da História da Cartografia, o 

mapa ganhou status de material empírico nas análises de diversas disciplinas, ao se entender 

que quando “[...] concienzudamente interpelado, es una llave que facilita la exploración de 

otras épocas y lugares”22 (MENDOZA; LOIS, 2009, p. 12), pois nele é possível encontrar 

subsídios para entender “a evolução e os entraves na história da humanidade, a formação e 

desenvolvimento cognitivo humano mediado pelos desafios socioespaciais, políticos e 

ambientais que caracterizam às diferentes formas de representação” (NONATO JÚNIOR; 

DANTAS; GOMES, 2018). 

Nesse sentido, as argumentações de Peixoto (2011) acerca dos caminhos que as análises 

cartográficas devem seguir se estabelecem como basilares, de modo a evitar certos vícios que 

empobrecem a leitura empírica dos mapas e do seu contexto. Para este autor há três formas 

negativas de se trabalhar os mapas que não ultrapassam da prática de fazer uma História dos 

mapas, cuja natureza é também não ultrapassa a descrição. São elas: 1) caracterizar a forma de 

se produzir mapas em determinado período ignorando o contexto político, institucional, social 

e técnico do momento; 2) organizar produção da cartografia sem se ater à investigação crítica 

do objeto; 3) relacionar os conhecimentos geográficos e as técnicas de produção cartográfica 

por si só, de modo a negligenciar as investigações de caráter iconológico ou semiológico. 

Peixoto então segue em sua argumentação destacando sete diretrizes importantes a se seguir 

 
22 [...] conscientemente interpelado, é uma chave que facilita a exploração de outros tempos e lugares 
(MENDOZA; LOIS, 2009, p. 12, tradução nossa). 
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para evitar o distanciamento do objetivo ou a não exploração científica do mapa estudado. 

Destas, destaca-se a seguir aquelas que se relacionam com o que se discute aqui neste estudo: 

 

1) Expor, investigar e questionar os processos cognitivos e as relações de 
forças que constituem e resultam em determinado saber cartográfico ou 
atividade cartográfica; 
2) Entender esta atividade cartográfica não como um fim, mas enquanto um 
processo mesmo, que depende da formação de um saber sobre o espaço e que 
se desdobra a partir de suas estratégias e táticas;  
[...] 
6) Entender o espaço registrado nos mapas como um campo sobre o qual são 
rebatidos enunciados e discursos, que se revelam nos enquadramentos 
utilizados  (ou quais denunciam a orientação do território representado em 
relação a um espaço fora do mapa ou o privilégio a um certo recorte do espaço 
que foi inserido no mapa sobre o território representado), por meio das 
sentenças que se inserem nos conteúdos e símbolos gráficos, e nos silêncios 
ou silenciamentos (ou quais podem ser intuídos num símbolo cartográfico 
inacabado ou incompleto ou num espaço vazio ou esvaziado de significação 
no mapa); 
[...] 
7) Procurar perscrutar os usos e as funções que estes produtos assumem 
inclusive procurando-se entender sua disseminação em outros produtos 
cartográficos ou mesmo outros saberes, sua divulgação e sua circulação 
(PEIXOTO, 2011, p. 20). 

 

A seguir realiza-se um breve resgate histórico do desenvolvimento cartográfico sob o 

prisma da História da Cartografia, destacando os principais elementos da evolução do ato de 

fazer mapas em meio a história das civilizações, no qual são evidenciadas continuidades e 

descontinuidades e incorporações técnico-científicas. Não se pretendeu aqui se realiza uma 

exposição exaustiva sobre esse tema, o que incorreria no afastamento do objetivo estabelecido 

no estudo. Buscou-se na exploração das diversas circunstâncias cartográficas tratadas a 

apreensão da dimensão humana que os mapas possuem, em suas correspondências aos anseios 

de cada época para, sobretudo, por evidência a capacidade de suporte ao estudo da ação do 

homem sobre o território, assim como isso se manifestou no caso potiguar em foco. 

 

2.1.1.1 Entre o pensar espacial e o surgimento da cartografia: a importância das representações 

na relação homem-meio 

 

 Ao se pensar a origem dos mapas em consonância com os postulados da História da 

Cartografia refundada por Harley (1987), não significa dizer que os artefatos antigos que 

sustentam essa análise ainda fossem inéditos. Na verdade a crítica lançada aos autores que o 
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fizeram no século XIX e grande parte do século XX23 que até então os tinham analisado, 

segundo Catherine Smith (1987), se faz ao não estabelecimento da devida relação entre tais 

materiais com as origens do conceito de mapeamento, destacado por ela como de suma 

importância para a compreensão do surgimento do mapa e do significado deste para as 

sociedades. Desse modo, os estudos necessitavam considerar tanto as manifestações gráficas e 

textuais antigas quanto retroceder um pouco mais a tempos anteriores aos achados 

arqueológicos. 

Malcolm Lewis (1987) foi um dos autores que promoveram a discussão do ato de 

mapear em sociedades ancestrais, passando a elucidar uma série de questões herdadas da antiga 

visão acerca do surgimento dos mapas. Para tal, levou em consideração as práticas de 

comunicação espacial de grupos indígenas contemporâneos, dada a possibilidade de nestes 

ainda ser possível observar um estágio pré-operacional do desenvolvimento cognitivo, similar 

ao das sociedades pré-históricas que antecederam o surgimento da cartografia, cerca de três mil 

anos atrás. Segundo o autor, outros seres vivos também são capazes de transmitirem 

informações espaciais entre si24, mas o diferencial do homem é sua consciência espacial e sua 

maneira sofisticada de comunicá-la. O primeiro destes caracteres teve seu desenvolvimento 

como resultante das necessidades dos primeiros Homo sapiens que, diferentemente dos demais 

primatas das florestas, tinham em seu habitat de campos abertos a necessidade de desenvolver 

a capacidade mental da espacialização, o que se realizou por meio de mapas cognitivos para 

controle dos perigos e oportunidades. Quanto ao segundo, Lewis explica ser o responsável pela 

origem do mapa em sua forma material, pois o homem cada vez mais sofisticou sua forma de 

comunicação, em princípio com métodos efêmeros de transmitir informações por meio dos 

sistemas auditivos e visuais – a fala, a música, o gesto e a dança –, atingindo posteriormente 

maior nível de permanência com o desenvolvimento das técnicas gráficas de representação. 

 A herança do ato de mapear, portanto, remonta uma temporalidade bem mais antiga do 

que se acreditava pela pesquisa histórica baseada em achados arqueológicos das antigas 

civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Médio desde 2.500 a.C.. Apesar disso, segundo 

Oswald Dilke (1987), é a partir do estudo dos artefatos deixados por essas sociedades e das que 

se seguiram até o medievo que uma cronologia mais firme pode ser construída, assim como 

também a natureza dos mapas pode ser mais facilmente relacionada às demandas sociais de 

 
23 Autores como Richard Andree, Wolfgang Drobe e Bruno Adler, chamados de pioneiros no estudo dos mapas 
pré-históricos entre o último quartel do século XIX e a primeira década do XX, têm suas análises caracterizadas 
como limitadas, uma vez que não transcendem o estudo dos artefatos arqueológicos (SMITH, 1987). 
24 Realizam de modo pré-determinado geneticamente, a exemplo das abelhas que, segundo Lewis (1987), indicam 
às companheiras de colmeia a localização do néctar. 
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cada contexto. O autor é enfático ao dizer que, mesmo sendo os mapas originários de 

determinada sociedade em um dado momento de sua história, as preocupações neles expressas 

são diversas, de modo que não se pode, por exemplo, atribuir natureza eminentemente prática 

ou teórica a toda uma produção cartográfica de determinada sociedade. Dilke também destaca 

que os tipos de mapas produzidos não se fecham em si, uma vez que as dinâmicas do comércio, 

de invasão e de dominação das antigas civilizações promoviam a interação dos conhecimentos 

cartográficos. 

 Nesse sentido, o esforço dos estudiosos da História da Cartografia tem sido empregado 

em parte na identificação das mais remotas manifestações da comunicação espacial feitas pelas 

antigas civilizações, localizando-as na linha de tempo de construção do que viria a ser a 

Cartografia. Para além da discussão feita por Lewis (1987) sobre as origens do ato de mapear 

na pré-história, Alan Millard (1987), se vale de diversos achados arqueológicos e identifica no 

“Oriente Próximo antigo”, em específico na Babilônia, uma série de elementos que foram 

fundamentais ao surgimento dos recursos comunicativos espaciais em sua fase material. Para o 

autor, a localização geográfica privilegiada em meio aos rios Tigre e Eufrates dava à região a 

possibilidade de comércio em uma grande área compreendida entre a Arábia e a Índia, de modo 

que em meados do século XXIII a.C. os escribas dos reis assírios registravam com a escrita 

cuneiforme informações acerca dos locais visitados nas expedições comerciais e militares, com 

detalhes do itinerário de viagem e características naturais do terreno e da vegetação. Se levados 

em consideração os séculos subsequentes a este até o primeiro milênio a.C., a argila passa a ser 

utilizada não somente para escrever listas de objetos; os registros demonstram que casas, 

templos, rios, canais etc. passam a ser representados tanto em escala grande quanto pequena, 

localizando-os em uma situação geográfica relacional com outros objetos. Millard destaca que 

além de desenvolver um sistema de medição, foi o povo babilônico que utilizou pela primeira 

vez a orientação e a representação em escala já por volta de 2.300 a.C., elemento até hoje 

indispensável nas representações cartográficas.  

Por vezes os mapas das antigas civilizações também expressaram elementos não 

localizados no terreno, como planetas e constelações, ou existentes apenas no imaginário, como 

mitos e astrologia, tal qual observado na Babilônia e no Egito. Este último, por exemplo, tinha 

como tradição decorar os monumentos mortuários com diversos desenhos que já denotavam 

uma espacialidade. Shore (1987) explica que apesar do mapa de Turim25 datar de 1150 a.C., 

 
25 Identificado pela primeira vez por Samuel Birch, em 1852, o mapa de Turim representa a localização das minas 
de ouro da Núbia (SHORE, 1987). 
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podendo ser caracterizado como a mais antiga produção de interesse cartográfico, já por volta 

de 3100 a.C. diversos túmulos eram decorados com representações de cenas em planos de 

paisagem. Esse tipo de cena a priori dizia respeito aos locais do imaginário ligados ao mundo 

dos mortos, mas com o passar do tempo passou representar acontecimentos reais em paisagens 

reais, como as proezas militares dos reis em meio aos referenciais da geografia da região.  

No entanto, ao se pensar na contribuição dos egípcios ao desenvolvimento da cartografia 

há que se destacar o surgimento da agrimensura, diante da necessidade de divisão e distribuição 

das terras em propriedades de tamanho igual para captação de impostos e de conhecimento das 

áreas irrigadas. Essa prática acredita-se26, contribuiu com o desenvolvimento cartográfico 

especulativo e teórico que se tornaram tão presentes na produção dos estudiosos gregos. Estes, 

tendo como base a geometria, ficaram amplamente conhecidos na produção de mapas do mundo 

conhecido, os quais eram agregados a discussões que se confundiam com a literatura, os mitos 

e o próprio surgimento da Geografia. Homero, por exemplo, ainda no século VI a.C. descreve 

na Ilíada o Escudo de Aquiles, peça que retrata diversos elementos cosmológicos da superfície 

terrestre e do universo. Do ponto de vista da materialidade, assim como as cenas egípcias que 

davam ideia de ação nas representações, o afresco de Thera, de 1500 a.C., permite perceber a 

capacidade dos gregos já nesse momento em construir uma representação gráfica do espaço, o 

que se desenvolveria nos séculos seguintes com as proposições de diversos filósofos como 

Aristóteles, por exemplo, que especulou acerca da forma da terra no século IV a.C.. Mas, 

sobretudo, os maiores avanços da cartografia grega se deram quando a empiria resultante das 

explorações do mundo passou a ser utilizada nos estudos, permitindo constatações como a da 

circunferência da terra, por Erastóstenes no século III a.C. A Biblioteca de Alexandria é 

certamente o maior ícone do desenvolvimento científico marcado pelo conhecimento grego, de 

modo que refletiu e fomentou um contexto de efervescência intelectual importante ao 

desenvolvimento cartográfico, gerando frutos como a geometria euclidiana, por exemplo 

(HARLEY, WOODWARD, 1987b). 

Por conseguinte, o estudo da cartografia no momento de ascensão cultural e política de 

Roma permite perceber as continuidades e influências do pensamento cartográfico grego tanto 

do ponto de vista teórico como prático, em oposição ao que se acreditava acerca da natureza 

estritamente aplicada dos mapas dessa época. De fato os mapas romanos em muito estiveram 

 
26 De acordo com Harley e Woodward (1987b) a afirmação acerca da influência babilônica e egípcia ao fazer 
cartográfico grego apresenta limitações quanto a natureza escassa das fontes e sua difícil interpretação, sobretudo 
pela não existência dos textos originais de diversos autores, como Anaximandro, Pitágoras e Eratóstenes, 
considerados as base da cartografia grega, mas têm suas obras estudadas por meio de escritos de terceiros. 
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vinculados às necessidades do Estado Republicano e, posteriormente, Imperial; sendo 

utilizados para diversos fins práticos e organizacionais: “for traveling, for trade, for planning 

campaigns, for establishing colonies, for allocating and subdividing land, for engineering 

purposes, or as tools of the law, education, and propaganda to legitimize Roman territorial 

expansion”27 (DILKE, 1987, p. 201).  

No entanto, segundo Harley e Woodward (1987b) a expansão romana favoreceu 

positivamente o crescimento de ambas aplicações, teóricas e práticas. Mais uma vez a 

quantidade de informação levantada nas explorações do território, nesta ocasião pelo Estado 

Romano, veio a permitir avanços consideráveis na revisão da cartografia antiga, como nas 

contribuições de Marino de Tiro. Outro personagem importante foi Ptolomeu, cientista grego 

que no século II, no âmbito do Império Romano, além atualizar o mapa do mundo conhecido 

por meio de uma espécie de síntese dos trabalhos de escala grande elaborados por autores dos 

três séculos que lhe antecederam, também foi o responsável pela criação de um sistema de 

projeções cartográficas, assim deixando em suas obras Almagesto e Geografia um grande 

legado para a cartografia mundial. Mas o desenvolvimento e a aplicação de técnicas 

cartográficas nos domínios de Roma não resultaram em uma produção voltada somente para os 

mapas de escala pequena, pois a agrimensura foi bastante utilizada para mapeamento das 

cidades, aplicação de projetos de engenharia e a divisão das terras em centúrias28, em que a 

criação de um instrumental técnico foi fundamental (DILKE, 1985). 

Com o irromper da Idade Média, período que se iniciou no século V com a queda do 

Império Romano, a prática do fazer cartográfico e o uso dos seus produtos pela sociedade 

sofreram mudanças drásticas, quando comparado ao que vinha sendo feito nos séculos 

anteriores. A respeito disso, Harley (1987) explica que de modo geral o padrão dos mapas 

medievais demonstra que os mesmos não denunciam um aproveitamento para o leque de 

aplicações práticas e reflexivas potenciais que a cartografia permitia naquele estágio de 

desenvolvimento. Quatro grandes tipos de mapas nesse período, foram identificados como 

fazendo parte de tradições de uso distintas, o que não significa que dentro não haja subdivisões 

diante contexto cultural e político fragmentado da época. São os seguintes tipos de produtos 

cartográficos: Mappaemundi – tinha função filosófica e didática, ao representar a terra, trazer 

informações dos seus habitantes e, sobretudo, relacionar-se com a dimensão divina; Mapas 

 
27 [...] para viajar, para o comércio, para campanhas de planejamento, para estabelecer colônias, para alocar e 
subdividir terras, para fins de engenharia, ou como ferramentas da lei, educação e propaganda para legitimar a 
expansão territorial romana (DILKE, 1987, p. 201, tradução nossa). 
28 Subdivisão de terras pelo processo de Centuriação, realizado por meio da agrimensura, a ser utilizado pela 
administração para o controle cadastral dos direitos de propriedade e produção agrária (DILKE, 1987). 
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portulanos – utilizados como guias de viagem aos que se aventurassem no mar; Mapas regionais 

e locais – representações utilizadas pela governança ou para o comércio, mas que estavam no 

geral atreladas às realidades específicas; e uma quantidade menor de mapas celestes. 

A Idade Média se mostrou um período de estagnação do desenvolvimento da 

cartografia, sobretudo na diminuição do ritmo dos avanços técnicos, teóricos e práticos 

observados desde a Babilônia, passando por Egito e Grécia, até Roma, ou mesmo 

descontinuidade de um saber espacial construído pelo espírito científico de diversos autores 

dessas sociedades. Mas conforme afirma Woodward (1987), em meados do século XV o 

irromper do Renascimento implicou na superação da cartografia não métrica medieval e um 

retorno às bases estabelecidas por Ptolomeu nas suas produções cartográficas seculares e 

escalonadas, bem como pelos demais pressupostos teóricos de autores anteriores a este. Passou 

a ser característica dos mapas gerais, por exemplo, não mais a perspectiva de uma visão de 

mundo que determinava sua orientação ou o centro do recorte representado, mas sim uma 

projeção geométrica, significando que a porção terrestre em foco era parte de um todo em 

formato esférico, cujos paralelos e meridianos demarcavam a existência de porções ainda por 

explorar.  

Essa noção da cartografia renascentista culmina, então, na expansão colonial e religiosa 

da Europa do século XV, a exemplo do que se observou em Portugal, em que os mapas e o 

conhecimento necessário para sua confecção passam a ser tanto ferramenta de exploração 

quanto elemento discursivo de poder nas disputas pelo domínio das possessões coloniais nas 

terras além-mar (ALEGRIA et al, 1987). 

Portanto, a cartografia desde a antiguidade se mostrou estar envolta por relações de 

poder, o que se expressou tanto nos símbolos empregados quanto no monopólio de 

conhecimento que por vezes os mapas significaram. Ao passo que a construção imagética 

exerce um poder simbólico, a questão do conhecimento se coloca como de grande valor às 

estratégias desempenhadas sobre o território em cada sociedade, ao conter o registro das 

descobertas de terras a serem dominadas, recursos a serem explorados, povos a serem 

escravizados e informações capazes de fundamentar e acelerar um desenvolvimento científico; 

questões que de alguma forma competiram às nações detentoras de tal conhecimento 

considerável vantagem frente às demais. 
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2.1.1.2 Debates e discursos cartográficos sobre o Brasil 

  

 O processo de desenvolvimento da ciência cartográfica, em suas continuidades e 

descontinuidades ocorridas em meio às demandas e crenças de cada época, fez com que os 

mapas chegassem ao século XV tendo uma série de aplicações na sociedade. Se desde as 

reflexões teóricas do período clássico já se especulava sobre a existência de outras partes do 

mundo, em decorrência da noção de esfericidade da Terra, com a retomada desse entendimento 

na Renascença a busca de possibilidades econômicas somou-se ao objetivo de “descoberta” 

daquilo que os padrões matemáticos há muito indicavam (WOODWARD, 1987). Assim como 

as demais porções do globo tomadas a priori como colônias nesse momento da História, o 

território hoje correspondente ao Brasil passou a ser foco de uma porção de ações cartográficas 

realizadas em consonância com os diversos interesses coloniais, imperiais e republicanos, cujos 

exemplares gráficos desses momentos têm sido de grande proveito da História da Cartografia. 

 Nesse sentido, um dos tipos de mapas que em seu recorte contemplavam o Brasil e que 

se tornou bastante comum nos séculos XVI e XVII foi aquele voltado para representação das 

rotas marítimas. A mais antiga representante dessa cartografia, o Planisfério de Cantino, de 

1502, por exemplo, mantém o processo de preenchimento das lacunas do mundo que ainda 

estava por ser descoberto, ao representar, além das terras do Velho Mundo, a porção leste da 

América que, com o avançar da colonização promovida pelo europeu, foi cada vez mais sendo 

aperfeiçoado nas representações que se seguiram. Como a ligação entre as terras exploradas da 

colônia e a metrópole se dava somente pelo mar, não interessava apenas o mapeamento do 

continente, os cartógrafos desse período foram pouco a pouco detalhando também os padrões 

de correntes marítimas (MACHADO; MACHADO; HAMAKAWA, 2011). 

 Mas como interesse maior estava no domínio e exploração das terras emersas, a 

necessidade de conhecimento dos limites territoriais brasileiros, segundo Cintra (2012), 

também foi uma discussão travada no âmbito da ciência cartográfica, gerando embates e 

controvérsias em temporalidades que remontam a vigência do Tratado de Tordesilhas, visto que 

as definições neste contidas geraram uma porção de interpretações a respeito do referencial de 

partida e as dificuldades técnicas do sistema de medição adotado29. O resultado disso se 

evidencia nos mapas espanhóis e portugueses da época, os quais apresentam oscilações da 

 
29 Segundo Cintra (2012), a determinação das Ilhas de Cabo Verde como ponto inicial de medição era algo um 
tanto quanto amplo e incerto, pois não se explicitava qual era a ilha em específico. Quanto às dificuldades técnicas, 
a problemática se dava no tamanho da légua, que era diferente em cada país. 
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localização da linha que refletem tanto os respectivos interesses dos países quanto incoerências 

frente os anseios de cada país: 

 

[...] o cálculo de alguns cartógrafos e a posição em que colocavam essa linha 
em seus mapas reflete um grande desconcerto: mapas de origem portuguesa, 
como o de Cantino (1502) colocava o meridiano a 42º 30’, posição bastante 
desfavorável a Portugal e mapas de origem e interesse castelhano, como o de 
Diogo Ribeiro (1529), português a serviço da Espanha, colocavam a linha em 
posição bastante inconveniente a esse país.  A junta de especialistas que se 
reuniu em Badajós e Elvas (1524) para discutir a questão apontou a longitude 
de 46º 30’, mas não estavam muito seguros desse resultado. Passado um pouco 
de tempo, os mapas portugueses consolidam essa posição na foz do rio 
Amazonas, no que não foram contestados pelos espanhóis. (CINTRA, 2012, 
p. 423). 

 

 As disputas comerciais entre as duas nações signatárias do tratado, bem como de outros 

países que almejavam dominar terras ora questão, tal como conseguido em maior ou menor 

escala pela Holanda e França30, demandou a elaboração de peças cartográficas que buscaram 

construir um monopólio do conhecimento territorial e um discurso de soberania das possessões 

portuguesas na América. Sobretudo, era urgente o estabelecimento de um consenso sobre a 

conformação das fronteiras com as terras do domínio espanhol, culminando no Mapa das Cortes 

que serviu de base para o Tratado de Madrid, em 1750. Foi justamente nas duas décadas 

anteriores aos trâmites diplomáticos do referido tratado que houve um considerável impulso na 

produção cartográfica sobre o território brasileiro, dada a necessidade da Coroa em conhecer a 

área. Era preciso delimitá-la, avaliar suas vantagens e desvantagens e, sobretudo, cobrar das 

demais nações o reconhecimento do domínio nas terras identificadas como já ocupadas 

(CINTRA, 2012). 

 Para Peixoto (2011), com o estabelecimento do Império os mapas passam a ter grande 

importância no aparato ideológico de construção da nação, em que a produção do espaço 

nacional se faria também pela cartografia no âmbito dos estudos desempenhados pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, criado em 1838. Dentre as demais áreas de estudo 

da instituição, estava o foco nos mapas históricos, com enaltecimento dos seus respectivos 

autores por sua função na construção das fronteiras imperiais, e a realização de expedições 

 
30 Os planos desses países em estabelecer colônias nos domínios portugueses obtiveram sucesso, ainda que por 
tempo limitado. O projeto França Antártica (1555-1570) e a Nova Holanda (1624-1654), como eram chamadas 
por suas respectivas metrópoles, permitiram a estas o conhecimento do território brasileiro materializado em 
diversas peças cartográficas (BUVE, 2011; BORBOREMA; ANDRADE; MARQUES DE SÁ, 2011). 
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científicas às porções pouco conhecidas do território31, tendo em vista com isso a construção 

de um saber eminentemente brasileiro.  

Portanto, a valorização da cartografia nesse momento da história do país, conforme 

afirmou De Biaggi (2015, p. 9), se dá pela institucionalização dos anseios das “elites nacionais 

que assumem como um dever patriótico ensinar e divulgar os conhecimentos históricos e 

geográficos que servem de base à apresentação do país ao mundo”. Segundo a autora, próprio 

imperador D. Pedro II, que expressava grande cuidado com o IHGB, participando como 

membro e presidindo mais de 500 sessões, inclusive com o título de presidente de honra em 

uma delas realizada em 1842, por vezes foi retratado oficialmente próximo à globos terrestres 

e mapas.  

Como esperado, em razão desse contexto diversas iniciativas de cartografia síntese 

foram realizadas nas três últimas décadas antes do estabelecimento da República. Dentre elas, 

o Atlas do Imperio do Brazil, elaborado em 1868 por Cândido Mendes com base nos mapas de 

escala maior então disponíveis, se configura como um exemplo emblemático, tendo em vista 

suas funções de ordem ideológica e prática explicitadas no seu objetivo. Segundo Dantas, 

Ferreira e Simonini (2011), em meio a necessidade imperial de superação da organização 

espacial colonial, o atlas veio a se somar a uma série de estratégias que tal plano demandava, 

uma vez que foi destinado aos alunos do Imperial Collegio de Pedro II, instituição de ensino 

sediada no Rio de Janeiro amplamente frequentada pelos filhos da elite, os potenciais futuros 

profissionais técnicos e políticos do Império, que deveriam conhecer os elementos naturais e 

normativos do espaço32 com os quais teriam que lidar. 

 Vale destacar também a iniciativa Imperial de elaboração de mapas-síntese, ora tendo 

como base não mais a coleção cartográfica existente, como feito por Cândido Mendes e por 

outros autores anos mais tarde, mas sim com a realização de amplos levantamentos territoriais, 

tal como feito em 1875 com a criação da Comissão Geológica Imperial. Por sua vez, essa 

comissão, segundo De Biaggi (2015, p. 13) serviu de exemplo para a criação de “outras 

instituições, movidas pela mesma visão positivista de uma ciência, guiando a apropriação do 

território em várias províncias, principalmente naquelas em que o desenvolvimento econômico 

favorecia a realização de estudos mais detalhados”. Na concepção dessa autora, mesmo com a 

Proclamação da República as bases da tradição cartográfica lançada no Império se mantiveram. 

 
31 Como exemplo, as viagens de exploração realizadas em 1859 e 1861 no estado do Ceará (PEIXOTO, 2015). 
32 Além de trazer em suas páginas um mapa-mundi e quadro mapas do território do Império do Brasil (divisões 
administrativas, eclesiásticas, eleitorais e um mapa mudo (que não possui divisões), conta também com 
representações das 19 províncias existentes e das suas respectivas capitais, além de uma província projetada e o 
Município Neutro (divisões jurídicas) (ALMEIDA, 1968). 



52 
 

Assim, a compartimentação do estudo da cartografia brasileira por ela estabelecida em sua tese 

de doutorado33 se define em três momentos que nos ajudam a entender de forma sintética a 

revisão até aqui realizada como parte do primeiro momento e o recorte temporal do nosso objeto 

de estudo como inserido no dois períodos seguintes: “em um primeiro tempo aparecem os 

contornos de um espaço que se estrutura, afirmando novas soberanias (1500-1930); em seguida 

observa-se um processo de consolidação do domínio territorial interno, através de projetos de 

levantamento sistemático do país (1930-1980); enfim, em um período de grandes 

transformações sociais e tecnológicas, o uso da cartografia se diversifica e atinge novos grupos 

em um momento de abertura política (1980-2000)” (DE BIAGGI, 2015, p. 1). 

Em suma, para além dos mapeamentos das terras em disputa, com o avançar do século 

XIX o conhecimento cartográfico ganha aplicações em terras brasileiras que refletem a 

atmosfera do pensamento positivista à época em ascensão. Aos poucos os mapas ganham um 

novo significado perante ao Estado, que busca nas elaborações temáticas embasar suas ações 

de modernização do território, com auge e avanços nessa questão após a proclamação da 

república. O território, em suas problemáticas e recursos, é visto sobretudo como possibilidade, 

algo a ser transformado pela ação sistematizada, em que o conhecimento de sua fisiografia e, 

em aproximação com o objeto do presente estudo, da natureza da vegetação seria algo 

fundamental e urgente. Essa questão cartográfica da natureza do nordeste brasileiro é 

emblemática, dada sua especificidade frente ao contexto nacional, que em seu quadro ecológico 

se coloca como desafio ao pensamento, ao conhecimento e às instituições nacionais.  

 

2.1.1.3 Natureza, sociedade e modernização: o Nordeste como um problema cartográfico 

  

 Ao se pensar a História da Cartografia do Nordeste brasileiro há de se considerar essa 

região como contemplada pelos estudos gerais realizados a nível de colônia, tanto em termos 

de desenvolvimento técnico quanto de necessidades e implicações sociais e geopolíticas do uso 

dos mapas, como visto no tópico anterior. Principalmente se pensarmos que durante os 

primeiros três séculos essa porção do território concentrou maior parte da atenção despendida 

por Portugal, em virtude de suas condições naturais de solo e localização configurarem 

vantagem na extração do pau-brasil e no cultivo da cana-de-açúcar, por muito as bases da 

economia colonial. Por isso mesmo, soma-se a essa cartografia os mapas de escala local 

realizados dos pontos estratégicos para a defesa da costa.  

 
33 Cf. De Biaggi (2000) apud De Biaggi (2015). 
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Portanto, os esforços cartográficos da Coroa Portuguesa tinham como objetivo proteger 

seu monopólio de exploração econômica, que constantemente era ameaçado por outros países 

que buscavam se beneficiar dessas possibilidades vantajosas. A Holanda, por exemplo, 

conseguiu dominar a capitania de Pernambuco, se estabelecendo também em outras capitanias 

vizinhas entre 1624 e 1654, fundando a Nova Holanda. Como resultado desse período, os 

batavos elaboraram diversos produtos cartográficos de escala grande, a exemplo das plantas das 

cidades de Recife e de São Luís, e outros de abrangência regional das diversas áreas dominadas. 

Estes produtos se somam aos mapas portugueses, sendo hoje bastante explorados em diversos 

estudos, tal como feito por Buve (2011), que resgata em seu trabalho uma porção de mapas 

holandeses, e Teixeira (2017), que estudando registros cartográficos portugueses e holandeses 

sobre o Rio Grande do Norte afirma: 

. 

A cartografia produzida nos séculos XVI e XVII se limita a identificar os 
acidentes geográficos da costa e, quando possível, os primeiros assentamentos 
litorâneos e outras formas de ocupação da Capitania - a cidade do Natal, 
povoações, aldeias indígenas, engenhos, salinas, caminhos e outros, sempre 
com bastante imprecisão para os padrões atuais, mas, ainda assim de forma 
admirável, poderíamos dizer, considerando os meios técnicos disponíveis à 
época (TEIXEIRA, 2017, p. 6). 

 

 Mas é com o estudo das produções cartográficas do Período Imperial, em meio a 

ascensão de ideais de modernização do país, que as particularidades da cartografia do Nordeste 

se evidenciam, sobretudo no que tange às circunstâncias cartográficas relacionadas ao problema 

das secas. A análise do já mencionado Atlas do Império do Brazil, de Cândido Mendes, 

realizada por Dantas, Ferreira e Simonini (2011), traz considerações lançadas nesse sentido. Os 

autores se pautam no estudo do supracitado produto cartográfico o relacionando ao status de 

insuficiente conhecimento territorial nele materializado acerca do interior das províncias do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, destacando os desafios cartográficos que 

a atuação sistematizada do Estado enfrentaria na implementação de ações contra as secas a 

partir do último quartel do século XIX e, sobretudo, no início do século XX, com a 

institucionalização do enfrentamento ao problema. 

 

Não havia possibilidade, diante dessa peça gráfica, de detalhes para 
esquadrinhamento, mensuração precisa e quantificação. Na verdade, há alguns 
trechos imprecisos na representação da topografia no sentido de penetração 
para o interior, de leste a oeste. As áreas costeiras eram bem representadas, de 
maneira geral, afinal, havia um acúmulo significativo de informações 
detalhadas voltadas para a navegação (DANTAS; FERREIRA; SIMONINI, 
2015, p. 96).  
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 A natureza do fenômeno das estiagens em si, tendo em vista a necessidade do emprego 

de ações mitigadoras, se colocava como um problema de delimitação cartográfica. Com o tema 

ganhando cada vez mais espaço no debate político e técnico do país, em especial após a Grande 

Seca de 1877, é possível identificar já nesse momento um esforço cartográfico para delimitação 

das áreas atingidas, bem como para projetar sobre o território representado as intervenções 

técnicas que, esperava-se, proporcionariam socorros e diminuiriam os efeitos da falta d’água. 

O Mappa da Região Flagellada pela Secca de 1877 (Mapa 1), pelo engenheiro André 

Rebouças, expressa bem essa aplicação da cartografia, visto que além de representar a 

abrangência do fenômeno, o produto também vislumbrava um plano de estradas de ferro para 

a região (FERREIRA; DANTAS; SIMONINI, 2012).  

Outras produções cartográficas atreladas a esse contexto de germinação das ações contra 

as secas que merecem ser mencionadas são àquelas vinculadas à proposta de ligação da bacia 

do Rio São Francisco a outros rios da região, em que as espacializações eram utilizadas como 

ferramenta argumentativa. Segundo Oliveira (2015), em 1848 já existia uma representação da 

proposta na qual os parlamentares cearenses França Leite e Marco Antônio de Macedo 

vislumbravam a construção de um canal que conduzisse as águas até o Rio Jaguaribe, o que 

supostamente permitiria a criação de uma via de navegação para integração territorial, tendo 

em vista principalmente a possibilidade de escoamento dos produtos do interior da província. 

Em 1886 outro mapa foi elaborado com este mesmo foco por Tristão Franklin que, além do Rio 

Jaguaribe, também contemplou na sua proposta os Rios Piranhas e Açu, localizados 

respectivamente na Paraíba e Rio Grande do Norte. Os autores, contudo, não obtiveram sucesso 

à época. 

Em fins do século XIX o contexto de desenvolvimento, de aplicação e dos desafios 

enfrentados pelo fazer cartográfico na porção nordeste brasileira se apresentava em 

conformidade à emergência dos anseios de modernização territorial que surgem no Império, 

mas que seriam arraigados após a proclamação da República. O problema das secas, tal como 

coloca Farias (2008), emerge como um elemento que atribui à realidade nordestina qualidade 

de adversidade aos planos nacionais, de modo a demandar soluções técnicas singulares. Entre 

elas está o conhecimento territorial que ainda não existia.  

Assim, com a criação de instituições para tratamento da questão regional, diretamente 

ligada ao isolamento do resto do país e ao subdesenvolvimento econômico, os levantamentos 

sistematizados dos elementos fisiográficos do território – geomorfológicos, geológicos, 

climatológicos, hidrológicos e fitogeográficos – foram pautados  como  algo  necessário  a  se  
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Mapa 1 – Delimitação das áreas atingidas pelas secas em 1877 

 
Fonte: Rebouças (1878). 

Legenda: A porção destacada em amarelo corresponde à região tratada pelo autor; as linhas pretas 
representam as estradas de ferro em atividade ou em construção, enquanto em vermelho estão as sugeridas. 

 

realizar antes das ações que seriam empreendidas. A cartografia nesse momento, conforme 

apontado no tópico anterior e, sobretudo, no contexto nordestino, ocupa lugar de destaque no 

conjunto de recursos técnicos utilizados pelo Estado para transformação do território, quando 

pelo domínio da natureza, objetivando assim sua modernização. 
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2.1.2 A vegetação como objeto de reflexão: perspectivas florísticas e espaciais para os estudos 

da História da Cartografia 

 

 Diversos campos do saber despertam interesse pelo estudo do elemento vegetação, de 

modo que cada qual a ele se volta munido de uma abordagem condizente ao seu objeto de 

estudo específico, valorizando assim os caracteres que lhes são mais pertinentes. Tal dimensão 

de interesse pode ser atribuída às diversas interrelações estabelecidas pela vegetação com outros 

elementos bióticos e abióticos do ambiente (RIZZINI, 1997; FERNANDES, 2007), bem como 

com as modificações nela causadas em decorrência das intervenções antrópicas (CAMARGO; 

TROPPMAIR, 2002). Portanto, para além da vegetação natura, a definição de vegetação aqui 

utilizada em conformidade aos interesses da pesquisa envolve o conjunto de plantas que cobre 

a superfície terrestre (FONT QUER, 2001; FGDC, 1997; COUTINHO, 2016). 

Os estudos da vegetação, portanto, acabam permitindo não só a compreensão do que 

compete a esse elemento espacial em si, o que seria de interesse direto das ciências naturais, 

mas também subsidia o entendimento da configuração do território, da paisagem e da região, 

por sua vez categorias da Geografia. Em razão disso e da natureza dos mapas antigos 

trabalhados, que tiveram foco na busca da catalogação dos tipos de vegetação e dos usos 

antrópicos dela, buscou-se em autores que discutem a vegetação como objeto da Fitogeografia 

e da Geografia os fundamentos conceituais e suas principais correntes teóricas, tendo em vista 

com tal exercício estabelecer as perspectivas de abordagem do assunto nos documentos 

trabalhados. 

 

2.1.2.1 Epistemologia dos estudos de vegetação: entre a catalogação e a transformação 

antrópica 

 

Segundo Rizzini (1997), a emergência da vegetação como peça de exame científico tem 

como ponto chave o contexto marcado pelo pensamento naturalista e pelo surgimento das 

ciências naturais, em especial como sendo fruto dos trabalhos de Alexander von Humboldt e 

Aimé Bonpland, pesquisadores que foram pioneiros em suas reflexões então publicadas em 

1805, no Essai sur la Géographie des Plantes. Com o avançar do século XIX, diversos outros 

estudiosos trataram do assunto, grosso modo seguindo entre si uma linha de coerência ao 

relacionar os vários tipos de organização e distribuição vegetal com os fatores mesológicos. 

Porém, por vezes foram atribuídos aos trabalhos termos distintos para se referir ao mesmo 
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assunto, como a Geografia das Plantas, Geografia Botânica, Geobotânica Fitogeografia, 

Fitossociologia e Ecologia.  

No âmbito exclusivo da Geografia, menos de um século separou os trabalhos de 

Humboldt e Bondpland dos realizados por La Blache em 1994, cujo olhar à complexidade 

geográfica buscava no elemento vegetação somar argumentos para a explicação da 

configuração regional, ao mesmo tempo de natureza tanto fisiográfica quanto social. Algumas 

décadas depois, já em solo brasileiro e no âmbito das instituições de atuação na problemática 

do Nordeste, os trabalhos que trataram do assunto por vezes mesclaram as concepções, 

utilizando os desígnios da Fitogeografia, dada as necessidades de se conhecer os contornos 

florísticos da vegetação regional amplamente desconhecidos; e algo mais no sentido geográfico, 

principalmente para buscar nela e em seus elementos relacionados vias para render dividendos 

econômicos. Tal objetivo pode ser a priori atribuído à primeira metade do século, pois em 

seguida também se tornou importante delimitar as formações vegetais no contexto de 

antropização para a compreensão regional dos usos do território, que aprofunda os contornos 

geográficos dos levantamentos e os aproximam da análise empreendida nesta dissertação. 

Contudo, dadas as reflexões quanto à importância da aquisição de conhecimento cartográfico e 

fitogeográfico nas questões que envolver o saber no meio técnico, se torna importante aqui a 

compreensão da vegetação como objeto de estudo dos campos da Geografia e da Fitogeografia. 

Aos assuntos tratados pela Fitogeografia, conforme coloca Fernandes (2007), também 

se consagrou o termo Geobotânica que, apesar de ser equivalente ao sentido amplo daquele, 

possui distinções importantes quando levado em consideração o histórico do emprego do termo 

Fitogeografia no tema específico da distribuição da vegetação. Diante disso, se tratados no 

sentido geral, os estudos da Fitogeografia ou da Geobotânica são definidos como aqueles que 

têm por objetivo abarcar a 

 

[...] integração dos componentes florísticos com a participação conjuntural do 
ambiente, dentro de um processo holístico expresso em sua complexidade 
biológica. Para tanto, na interpretação de seus relacionamentos, analisam-se 
as causas determinantes, seja no que diz respeito às influências exercidas pelos 
constituintes mesológicos sobre as plantas, seja no que se refere às relações 
entre umas e outras, e consideram-se, ainda, os espaços de sua distribuição ao 
longo do tempo (FERNANDES, 2007, p. 11). 

 

Essa concepção das duas dimensões que envolvem o termo fitogeografia também havia 

sido afirmada por Rizzini (1997), que entendeu existir no âmbito dos estudos gerais um 

encadeamento, chamado por ele de “continuum ou sequência natural” (RIZZINI, 1997, p. 5), o 
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qual se subdivide em três focos de análise distintos que têm como ponto culminante os estudos 

da corologia da vegetação. Assim, a Fitogeografia sensu lato se divide da seguinte forma: o 

estudo do ambiente, de responsabilidade do subcampo da Ecologia; o da vegetação, foco da 

Fitossociologia; e, por fim, o da flora, que abarca o “conjunto das entidades taxonômicas 

(categorias sistemáticas) que ocorrem em certa região, cuja distribuição e áreas constituem 

objeto da Fitogeografia propriamente dita (sensu stricto)” (RIZZINI, 1997, p. 5). De acordo 

com esse autor o termo em foco é sinônimo de Florística, como uma abstração da Taxonomia, 

por sua vez responsável pela catalogação das famílias, gêneros e espécies de um lugar; já a 

análise da natureza corológica dessas categorias é de responsabilidade dos estudos 

fitogeográficos, por meio dos quais se pode estabelecer subdivisões do território de acordo com 

as áreas de predominância florísticas. 

 Para essa dupla aplicação do termo, Fernandes (2007) entende que seu significado 

amplo, como ciência, apenas deve ser usado para se referir como tal, dada coerência conceitual 

existente, sendo assim também comprovada sua equivalência à Geobotânica, conforme já 

evidenciado por esse autor anteriormente. No entanto, ele critica a falta de precisão quando o 

termo é utilizado especificamente referindo-se aos estudos da distribuição, para o qual são 

listadas por ele algumas alternativas adequadas a esse tipo de estudo, quais sejam: a Corologia 

Vegetal, a Fitocorologia e, por fim, a Florística, termo também apontado por Rizzini (1997) 

como sinônimo de Fitogeografia. 

 A questão da distribuição da vegetação destacada como parte dos estudos 

fitogeográficos aponta para uma direção de convergência e uma possibilidade de exploração 

pensada a partir do âmbito da Geografia, ainda que os autores até aqui referenciados não 

privilegiam o elemento antrópico em suas abordagens, que conforme esperado estão mais 

atreladas às ciências naturais. Rizzini (1997) e Fernandes (2007), conforme apresentado, 

valorizam a explicação da ocorrência dos grupos florísticos tendo como base apenas os 

elementos naturais que os influenciaram na sua distribuição, em detrimento de análises que 

venham a relacionar o papel da intervenção humana recente na transformação desse aspecto 

espacial. Portanto se faz necessário pensar os estudos fitogeográficos em específico como 

trabalhado na Ciência Geográfica. 

 Nesse sentido, ao terem como foco a evolução de um outro campo multidisciplinar 

frequentado pelo pensamento geográfico, o da Biogeografia, Camargo e Troppmair (2002) 

balizam sua discussão sobre o mesmo a partir das reflexões e das aplicações de tal perspectiva 

realizadas por geógrafos. Deste modo, os autores situam a Fitogeografia como subcampo dos 
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estudos biogeográficos, ao lado Zoogeografia34, sendo este último subcampo praticamente 

ignorado pelos poucos geógrafos que se dedicaram à Biogeografia, onde predominou então as 

análises lançadas ao aspecto fitogeográfico. Com relação à geograficidade de tais estudos, os 

autores afirmam que esta dimensão emerge da natureza da Geografia enquanto ciência social e, 

portanto, além dos aspectos ambientais a dimensão humana obrigatoriamente deve ser 

considerada numa equação que tenha como resultado determinado entendimento acerca de dada 

distribuição florística.  

 

Para o geógrafo, o conhecimento da parte viva da paisagem, integrada com os 
aspectos físicos, suas causas e consequências, é de fundamental importância 
para o estudo desse complexo pois constitui indicador muito sensível das 
características do meio geográfico. Ao geógrafo cabe procurar analisar a ação 
do meio sobre a distribuição dos seres vivos e vice-versa, procurando 
investigar como a temperatura, a luminosidade, o vento, a natureza físico-
química do solo, a ação antrópica, etc., influenciam em sua repartição 
(CAMARGO; TROPPMAIR, 2002, p. 136). 
 

 Evidencia-se assim que o estudo realizado pelo geógrafo, em sua especificidade de 

consideração do elemento antrópico, contrasta com outros possíveis estudos empreendidos 

sobre a vegetação que venham a ser desenvolvidos por profissionais de outras áreas do saber, 

como os biólogos, por exemplo. 

 O resultado dos esforços do geógrafo Ab’Saber (2012) voltados para a análise das 

paisagens brasileiras ajuda a entender como o elemento fitogeográfico é considerado na visão 

de totalidade da Geografia, assim como também possibilita uma aproximação das dinâmicas 

natural e social no recorte deste estudo, constatações que se evidenciam nos postulados sobre a 

delimitação dos domínios naturais do território nacional e suas interrelações com a sociedade. 

A metodologia utilizada esse autor para se definir a variedade de paisagens consistiu em 

identificar os elementos que apresentam certa integração e formam entidades geográficas 

denominadas de “domínio morfoclimático e fitogeográfico”, isto é, o 

 

[...] conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial - de centenas de 
milhares a milhões de quilômetros quadrados de área - onde haja um esquema 
coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e condições 
climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais, de feições paisagísticas e 
ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área principal, de certa 
dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e biogeográficas 

 
34 A Zoografia é definida como um campo multidisciplinar responsável pelo estudo da distribuição dos animais. 
A Biogeografia, portanto, ao abarcar a dimensão animal e vegetal, tem seus estudos pautados na distribuição dos 
seres vivos como um todo (CAMARGO; TROPPMAIR, 2002). 
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formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo (AB’SABER, 

2007, p. 12, grifo do autor). 
 

 Além dessas áreas que se pode generalizar por um grande tipo de domínio, chamada de 

área core, ou área nuclear, o autor também chama a atenção para a existência das áreas de 

transição. Estas ocorrem entre quaisquer que sejam os domínios, dois ou três deles, e podem 

apresentar ao mesmo tempo tanto características geográficas desses, quanto específicas que só 

podem ser encontradas ali e, em alguns casos, formam subnúcleos com paisagem muito 

diferenciada das áreas vizinhas que resulta de fatores específicos.  

Diante dessa categorização, Ab’Saber (2007) defende existir seis grandes domínios 

morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros, os quais além de serem definidos em seu quadro 

natural, são caracterizados em seus problemas de origem antrópica e destacados em suas 

potencialidades. São eles: 1) domínio das terras baixas da Amazônia; 2) domínio dos chapadões 

centrais recobertos por cerrados, cerradões e campestres; 3) domínio das depressões 

interplanálticas semiáridas do Nordeste; 4) domínio dos mares de morros florestados; 5) 

domínio dos planaltos de araucárias; 6) domínio tropical atlântico. Destes domínios 

apresentados, destaca-se que os itens três e seis são encontrados no território potiguar, conforme 

será melhor aprofundado na discussão empírica realizada mais à frente nas seções 3 e 4. 

 Diante dessa exposição, cabe destacar que duas perspectivas encontradas nesses autores 

são importantes a este trabalho. Do ponto de vista da História da Cartografia e seu papel técnico 

de permitir trabalhar as categorias florísticas, como uma evolução do conhecimento a ser tratada 

nos mapas antigos. No segundo viés, cabe o enfoque corológico da vegetação frente aos 

imperativos antrópicos, dada a importância de um estudo que venha pensar da vegetação em 

comunhão com a sociedade, assim sendo no âmbito da Geografia.  

A vegetação possui importante posição no espaço geográfico, seja pela sua utilização 

ou pelo seu conhecimento35, ela encontra-se sempre em constante transformação, envolvendo 

assim diversas formas pelas quais essas relações no espaço se efetivam. Tais transformações 

acabam por emergir nas dinâmicas de intencionalidades lançadas ao território, assim 

configurando o estabelecimento da região e se manifestando na paisagem. 

No contexto de emergência da problemática regional nordestina de fins do século XIX, 

tais questões passaram a ser refletidas pelo pensamento técnico-científico nacional, em que 

abordagens, hipóteses e ferramentas eram examinadas para conhecimento e aplicação contra os 

 
35 Segundo afirma Santos (1988), o conhecimento também constitui uma força produtiva. Assim, esta pode ter 
natureza material e imaterial. 
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efeitos das secas. Assim, a necessidade de se conhecer a vegetação do Nordeste brasileiro 

demandou esforços durante o século que se seguiu, no sentido que se proporcionou seu 

conhecimento florístico e sua situação geográfica.  

 

2.1.2.2 O conhecimento técnico e a busca por uma cartografia da vegetação nordestina 

 

 A questão do conhecimento da flora do hoje chamado Nordeste brasileiro, do ponto de 

vista científico, está intimamente relacionada à ascensão no século XIX dos debates sobre os 

meios de enfrentamento ao problema das estiagens prolongadas que historicamente afligem a 

região. Seria após a Grande Seca de 1877, assim chamada devido à amplitude de seus efeitos e 

à grande repercussão nos principais jornais do país, que diversos intelectuais brasileiros 

despertaram interesse pelos caracteres fisiográficos nordestinos, levantando questões e 

possibilidades que culminaram mais tarde no que definiu-se como escopo da IOCS (SILVA; 

FERREIRA; SIMONINI, 2018).  

Nesse sentido, em meio aos relatos dos flagelos ora em evidência, os profissionais da 

área técnica passaram colocar em pauta nas reuniões realizadas no Instituto Politécnico suas 

especulações sobre as causas e as estratégias que esperava-se contribuir para mitigação do 

fenômeno. Desses estudiosos, pode-se citar alguns que começaram a chamar atenção para a 

vegetação, sedimentando a visão quanto ao seu uso como recurso.  

 O engenheiro Viriato de Medeiros, por exemplo, defendia em suas ideias que, além de 

ser necessário instalar estações meteorológicas para prever a chegada das estiagens, o plantio 

de árvores também se fazia importante, pois teria a capacidade de modificar o clima da região 

(ALVES, 1982). Tal solução do problema, pela mudança do clima, por mais que hoje se saiba 

não ser viável, também foi defendida por figuras como os engenheiros André Rebouças, 

Zózimo Barrozo e Henrique Carlos de Beaurepaire Rohan, os quais acreditavam que com a 

ampla construção de açudes, por vezes combinada com vegetação, teria a um suposto 

aproveitamento desse potencial, ficando, por isso mesmo, conhecidos como os representantes 

da Escola Pluvífera (SILVA; SIMONINI; FERREIRA, 2012). 

 Crítico da proposição de previsão das secas postulada por Medeiros, que serviria aos 

sertanejos para sair das áreas problemáticas com suas famílias e rebanhos antes do irromper do 

fenômeno, Rohan julgou mais importante a busca de meios que permitissem a fixação 

populacional. Assim, em sua obra “Considerações Acerca dos Melhoramentos de que, em 

Relação as Seccas são Susceptíveis Algumas Províncias do Norte do Brasil” (1877), se baseia 

em dados de evaporação, dos ventos e da orografia para postular que 
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as árvores que se acham acidentalmente à margem de algum rio permanente, 
ou que foram plantadas nas de um açude, não sentem esses tristes efeitos da 
seca, e se mostram virente em todas estações; d’onde devemos concluir que, 

ainda pelo lado da arboricultura, são os açudes da maior importância, 
Escolham-se pois, as árvores frutíferas, quer indígenas, quer exóticas, que 
melhor acomodam nos climas quentes e mais se recomendam pela sua copa 
[…]. com o andar do tempo se irão estendendo essas florestas artificiais, e 

uma época  chegará em que, obumbrada a terra, a falta de chuva não fará mais 
os estragos que se lamentam hoje […]  e os habitantes daquela região não 
terão mais a dor de abandonar seus lares em procura de meios de subsistência 
(ROHAN, 1877, p. 19-20). 

 
 Em contraponto aos profissionais da Escola Pluvífera, o Barão Capanema pode ser 

identificado como um bom exemplo dos que tinham uma postura mais moderada quanto ao 

assunto. Com base em suas observações feitas em visita à região das secas, Capanema entendeu 

existir uma situação de degradação da caatinga, ao passo que destacou a natureza intermitente 

do grupo florístico, entre o período chuvoso e a estiagem, e o potencial que a mesma possuía. 

Assim, em sessão do Instituto Politécnico voltada ao debate dos problemas causados pelas 

secas, afirmou que “enquanto subsistem as condições que promovem chuvas não há lugar onde 

a vegetação seja mais luxuriante” (CAPANEMA, 1877 apud MEDEIROS, 1877, p. 9). 

 Nos escritos e nas palavras dos defensores da mudança do clima falava-se de 

“florestamento” das áreas, porém com Capanema a forma de perceber a natureza por meio da 

visão de larga escala de tempo adquirida em seus estudos na Ciência Geológica o fazia 

considerar apenas o “reflorestamento” como opção razoável diante da constatada realidade de 

degradação da vegetação observada. Este e outros profissionais dessa época são destacados por 

Farias (2008) pela capacidade que tinham de entender as relações naturais, esboçando 

preocupações quanto a conservação da natureza, algo que soa um pouco singular frente à 

profissão de engenheiro e a posição desta em meio ao pensamento positivista que a concebia 

destaque nos planos nacionais de busca de desenvolvimento, cuja visão sobre a natureza era 

amplamente relacionada a sua condição de recurso.  

Ao se pensar essa visão da natureza do ponto de vista da técnica, Nobre (2010) afirma 

ser possível identificar pensamentos de intelectuais alinhados com a conservação dos recursos 

da natureza desde os períodos colonial e imperial, chegando até a república. Conforme esperado 

e constatado pela análise das obras desses profissionais, com a ascensão do saber técnico na 

primazia do positivismo tal entendimento das relações naturais alinhados à conservação eram 

defendidos apenas por uma minoria. 
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 Fruto dessas discussões, nos anos seguintes diversas iniciativas de mitigação seriam 

tomadas por parte do Estado, com a criação de comissões emergenciais voltadas principalmente 

para implementação de obras hídricas – construção de açudes e perfuração de poços –, estradas 

– de ferro e de rodagem – e socorros para a população, sendo o caráter emergencial destas uma 

característica que perdurou tanto nos últimos anos de Império quanto nas primeiras duas 

décadas de República36. 

 Mas foi apenas em 1909 que o cuidado do Estado com o problema, ao menos em parte37, 

se desprendeu de práticas caracterizadas pela sazonalidade provocada com a urgência das 

estiagens. No mencionado ano as comissões então atuantes no Ceará e no Rio Grande do Norte 

foram extintas mediante a criação da IOCS, integrando seus trabalhos e os ampliando, tanto do 

ponto da pesquisa e das frentes de ação quanto para a área geográfica de atuação, uma vez que 

passou-se  a atender as demais unidades federativas que sofriam com os problemas (BRASIL, 

1909). 

 Se os estudos e as ações relacionadas à vegetação estiveram negligenciados no que foi 

implementado anteriormente à criação da Inspetoria, após seu estabelecimento este e outros 

elementos ganharam espaço nos planos de conhecimento do território necessário à efetivação 

das ações almejadas. Como parte do contexto que envolveu a criação da Inspetoria e influenciou 

suas diretrizes, Farias (2008) chama atenção para a discussão travada a nível nacional em torno 

da questão ambiental, que teve como resultado o decreto 7.619 de 21 de outubro de 1909 e 

determinava ações de proteção da natureza.  

Assim, o art. 1º do regulamento do recém-criado órgão, ao elencar dez os itens de ação, 

referentes aos os estudos e as obras de infraestrutura hídrica e de circulação “destinados a 

prevenir e a attenuar os effeitos das seccas que assolam alguns Estados do Norte do Brazil” 

(BRASIL, 1909), reservou espaço para esforços no tocante à vegetação, os quais foram 

definidos no item IX, o qual sem maiores detalhes ficava definida a importância quanto a 

“conservação e reconstituição das florestas”. Nesse sentido Farias (2008) sintetizou o conjunto 

de ações definidas do órgão no “trio de pilares” do combate às secas, que envolveram àqueles 

 
36 Em resgate histórico realizado pelo então DNOCS (1959), durante as comemorações dos seus 50 anos de sua 
criação, são elencadas três comissões criadas em 1904 e, portanto, suas antecessoras. Quais sejam: Comissão de 
Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas e a Comissão de Perfuração de Poços, ambas de atuação no Rio 
Grande do Norte, e a Comissão de açudagem e Irrigação, atuante no Ceará. 
Esse respaldo institucional, juntamente da reserva de recursos destinada ao exercício daquele ano (BRASIL, 1903), 
indica um crescente interesse governamental quanto aos problemas das secas.  
37 Mesmo tornada uma política de Estado, com regime de ação permanente, os recursos direcionados para a 
Inspetoria ainda apresentavam oscilações frente às mudanças de governo e, principalmente, aos agravamentos das 
crises hídricas. 
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assuntos levantados no último quartel do século XIX e ainda envolviam o debate técnico 

nacional. 

Do ponto de vista prático, a Inspetoria criou uma subdivisão administrativa direcionada 

aos assuntos da vegetação, que foi chefiada pelo botânico sueco Johan Albert Constantin 

Loefgren.38 Os esforços nela desempenhados foram no sentido de aprofundar os conhecimentos 

quanto aos grupos florísticos encontrados nos estados do Nordeste do Brasil, na busca de 

sistematizá-los, e, sobretudo, de acordo com os planos a propósito do enfrentamento dos efeitos 

das secas, de estudo e experimentação de espécies propícias à utilização na proteção dos açudes 

e no cultivo para posterior beneficiamento econômico (LOEFGREN, 1910).  

Ainda que o primeiro dos levantamentos de vegetação empreendidos pela Inspetoria 

tenha se limitado apenas ao estado do Ceará, o que segundo Loefgren (1910) sucedeu devido a 

questões de limitação de tempo, suas considerações acerca da caatinga foram de suma 

importância para a porção nordeste do país como um todo, em termos de desmistificação quanto 

à falta de potencialidades do bioma e das suas diferenciações internas. Por isso, esse estudo 

merece atenção aqui no sentido de destacarmos os principais pontos que foram contemplados 

por seus resultados, uma vez que estes refletem o pensamento dominante na instituição quanto 

ao entendimento do território nordestino. 

No ano de 1909 a IOCS estabeleceu uma comissão formada por membros de seu quadro 

de funcionários e do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, cujo objetivo era de levantar 

dados acerca da flora cearense. Esse intento configurou uma espécie de sondagem básica e 

pioneira, pois respectivamente permitiu a aquisição das informações necessárias às suas 

primeiras ações e serviu de início à caracterização fitogeográfica que se pretendia estender aos 

demais estados atendidos (LOEFGREN, 1910). 

Como fruto da comissão botânica, no ano de 1910 foi publicado o Notas Botânicas, que 

é tanto relatório dos trabalhos quanto estudo, pois discute as impressões tidas por Loefgren 

acerca dos diversos tipos predominantes de vegetação no Ceará, com debate aprofundado no 

que se refere à caatinga, tendo em vista o foco da Inspetoria. Mas no geral, os escritos se 

voltaram para a caracterização florística e corológica – que além das descrições contou com a 

elaboração de um mapa  de  vegetação (Mapa 2)39 –,  sua  relação  com  os  demais  caracteres   

 
38 Alberto Loefgren (1854-1918), como era conhecido no Brasil, graduou-se em Filosofia e Ciências Naturais na 
instituição sueca Uppsala Universitet. Veio ao país em 1874 a cargo de uma expedição de estudo da flora nas 
províncias de São Paulo e Minas Gerais, atuando posteriormente como engenheiro na Cia. Paulista  de Vias 
Férreas. Em 1880, foi professor de ciências naturais no Colégio Morton de São Paulo e integrante da Comissão 
Geográfica e Geológica de São Paulo e, por fim, foi nomeado botânico da IOCS (PERSIANI, 2012; CASA, 2018). 
39 A elaboração, denominada “Mappa Botanico do Ceará”, espacializa as áreas ocupadas três categorias de 

vegetação, chamados na obra de “agrupamentos florísticos”, à época identificadas naquele estado, destacando 
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Mapa 2 – Vegetação do Ceará em 1910 no primeiro mapa de vegetação da IOCS 

 
Fonte: Adaptado de Loefgren (1910). Biblioteca Mário de Andrade. Acervo digital HCUrb.40 

 
também as áreas de ocorrência da Carnaúba, dado seu potencial econômico. Assim, o mapa representa os seguintes 
elementos, conforme consta em sua legenda: Carnaubais, Dunas Nhumdú (referente à vegetação litorânea), Mata 
(encontradas tanto nas serras quanto nas várzeas) e a Caapuêra (áreas nas quais a vegetação havia sido desmatada).   
40 Para visualização dos originais deste e demais mapas antigos presentes no trabalho, ver anexos. 
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fisiográficos e sua situação frente à intervenção humana – pela retirada de lenha e exploração 

inadequada da atividade pecuária –, e sugestões de manejo que viessem a contribuir para 

superação desse quadro (SILVA; SIMONINI; FERREIRA, 2018). 

A caracterização botânica se voltou para a divisão das formações vegetais observadas 

em categorias chamadas “agrupamentos” e “sociedades”. Pensadas como macrocategorias e 

respeitadas suas variações, que foram identificadas mesmo na circunscrição dos trabalhos de 

campo limitados ao Ceará, no geral os Agrupamentos se sobrepõem aproximadamente às três 

regiões do litoral, das serras e da depressão sertaneja, então tratada no estudo pelas 

denominações de planície ou de interior (LOEFGREN, 1910). Portanto, foi denominado como 

Agrupamento Dryadico aquele composto por espécies encontradas nas serras, em que mediante 

diversos fatores, como principalmente a maior presença de umidade resultante da altitude e a 

ocorrência de mananciais submersos, apresentavam maior porte, contrastando assim com o que 

era observado na depressão. Inclusive, Loefgren (1910) estabeleceu comparativo da vegetação 

das serras com a que se observa no litoral oriental brasileiro, hoje conhecida por Mata Atlântica. 

Mesmo não estando presentes nas serras, associadas a esse agrupamento, estão a Sociedade 

Mofumo-Marmeleiro, caracterizada pela ocorrência das duas espécies que constam em sua 

nomenclatura, além da palmeira Carnaúba, sendo todas elas de ocorrência nas planícies de 

inundação dos rios da região; e a Sociedade Hydrophila, que é composta por espécies 

encontradas em áreas relativamente próximas ao litoral (de 10 a 30 km do mar). 

À vegetação da depressão sertaneja foi atribuída a designação de Agrupamento 

Hamadryadico, caracterizada pelas espécies resistentes à longos períodos de estiagem. Duas 

sociedades subdividem esse conjunto, sendo a primeira delas, as higrophytas, composta por 

espécies de plantas que perdem as folhas durante as temporadas normais de estiagem, 

permanecendo assim se ela se prolongar até que a volta das chuvas provoque sua mudança de 

estado, conforme já observava Capanema (1877 apud MEDEIROS, 1877); e a segunda, as 

xerophilas, se refere às espécies permanentes, como os cactos. 

Com a conclusão dos trabalhos, sobretudo depois de espacializados os dados, os 

resultados dessa categorização já indicavam continuidade de tal configuração florística também 

nos estados vizinhos, a exemplo do Rio Grande do Norte. Não obstante, estudos que 

possibilitaram esse conhecimento de modo sistematizado e aprofundado tardaram dois anos 

após o Notas Botanicas. 

Ainda que não devidamente aproveitado pelas gestões da Inspetoria, merece destaque 

uma série de recomendações direcionadas ao próprio órgão e ao Estado brasileiro como um 
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todo, no que se refere ao controle da retirada de vegetação (Medidas Impeditivas) e a prática 

do reflorestamento das áreas degradadas (Medidas Restaurativas e Progressivas) (LOEFGREN, 

1910). Se colocadas frente a realidade de degradação fitogeográfica nordestina da atualidade, 

as medidas ainda soam com certa importância, ficando a impressão de que, se talvez fossem 

empregadas com a amplitude e vigor necessários naqueles tempos, a situação poderia em muito 

ser diferente da hoje observada. 

Foi em trabalho publicado em 1912 que só então mais três estados teriam caracterizada 

descritivamente a sua flora: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sob o título 

“Contribuições para a Questão Florestal da Região Nordeste do Brasil”, a elaboração veio a 

complementar o entendimento da natureza florística da região das secas, superando as 

defasagens do levantamento anterior, que havia sido realizado somente em período chuvoso, 

algo muito limitante diante do contraste observado na vegetação em cada mudança de 

temporada; e os caminhamentos terem abrangido apenas um estado, bem como pretendia-se 

avançar na discussão quanto às possibilidades de exploração agrícola. Assim, foi nesse sentido 

que Loefgren (1912, p. 4) justificava a realização do trabalho logo na sua introdução: 

 

Sabendo, tanto por informações como por inducção, que a flora do resto 
daquella região interessante, que se dilata por mais quatro Estados, além do 
do Ceará, poucas e insignificante differenças especificas pode apresentar e que 
toda ella a vegetação das caatingas, tanto a permanente como a periódica, deve 
ser mais ou menos uniforme na sua composição floristica, cosntituindo m 
agrupamento de certa homogeneidade na sua flora, julgavamos preferivel 
emprehender a nova excursão na época da secca, afim de verificar as 
differenças e os effeitos produzidos pela diversidade que apresentam as 
condições climaticas naquella época.  

 

A questão da abrangência da caatinga a priori parecia em grande parte resolvida tendo-

se em vista a vivência dos profissionais na região, que em seus trajetos e conversas com os 

sertanejos encontravam-se indicativos sobre a presença da formação florística locais que 

ocorrem as secas. Porém precisava-se da empiria dos trabalhos de campo para que os técnicos 

lançassem delineamentos mais categóricos acerca de tal delimitação dessa formação vegetal, 

em que fossem comprovadas cientificamente nos estados ainda não contemplados pelos estudos 

e suas potencialidades identificadas.  

 

Devemos aqui rectificar que a communidade das verdadeiras caatingas, que 
suppunhamos restricta aos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba 
e Pernambuco, penetra também no Estado da Bahia, onde occupa uma área 
não pequena em continuação á dos Estados visinhos; mas como já affirmamos, 
é sobretudo na Bahia e, provavelmente, também no Goyaz oriental, que se 
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opera a transição para o cerrado, que, finalmente, chega a predominar por 
causa da mudança que, pouco a pouco, sofrem as condições edaphicas mais 
do que as climaticas (LOEFGREN, 1912,  p. 4).  

 

Apesar de não dar conta de levantamentos realizados no Rio Grande do Norte, em 

específico, a publicação discute diversos dados de cobertura vegetal também sobre esse estado, 

permitindo ter uma dimensão do quadro fitogeográfico observado naquela época. Os primeiros 

deles (Figura 2), disponibilizados em tabela que aborda a dimensão das áreas consideradas 

florestais em cada um dos estados da jurisdição da Inspetoria, o território potiguar confere a 

última posição quanto a esse tipo de área. 

 

 
Figura 2 – Reprodução da tabela “Áreas florestais” nos estados de atuação da IOCS 

 
Fonte: Loefgren (1912, p. 102). University of Michigan Library. Acervo digital HCUrb. 

 

Esses dados se apresentam como limitados a uma realidade abarcada pela classificação 

escolhida, se pensada a natureza florística potiguar. Seguindo essa lógica apenas os dados 

referentes ao litoral oriental do estado, em que há ocorrência de Mata Atlântica, são levados em 

consideração, isto é, uma pequena porção do território. No entanto, a tabela seguinte (Figura 3) 

permite ir além dessa limitação, mesmo que tal classificação de Loefgren pareça um pouco 

nebulosa, pois no levantamento anterior referente ao Ceará as áreas serranas desse estado 

tiveram sua vegetação remanescente representada como “Mattas”. Por que então inserir o termo 

“florestal” para as mesmas formações em estudo publicado dois anos depois? Talvez o próprio 

contexto de discussão nacional ou mesmo o contato do botânico com mais dados e visitas aos 

demais estados, que propiciaram repensar as categorizações, possam conferir elementos para 

entender tais escolhas. 
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Figura 3 – Reprodução da tabela sobre a porcentagem de “áreas florestais”, “mattas” e seus 

remanescentes nos estados de atuação da IOCS 

 
Fonte: Loefgren (1912, p. 102). University of Michigan Library. Acervo digital HCUrb. 

 

Mas se o termo “Matta” é utilizado no “Mappa Botânico do Estado do Ceará” para, além 

da vegetação das serras, referir-se também à cobertura vegetal das várzeas dos principais rios 

daquele estado, conforme pode ser constatado na referida peça cartográfica, no caso do Rio 

Grande do Norte o quadro desta formação vegetal se apresenta de modo bastante dramático, 

pois os dados mostram que naquela época esse tipo de cobertura vegetal era inexistente. 

Loefgren utilizou esses dados gerais para argumentar acerca do quadro preocupante que 

os estados atingidos pelas secas enfrentavam, tanto no sentido de não apresentar naturalmente 

formações florestais quanto para denunciar a degradação do que entendia ser bastante 

vulnerável, na busca de assim conseguir que as medidas por ele propostas fossem aplicadas na 

prática. Ele partiu dessa constatação, da existência florestal abaixo do necessário para o 

desenvolvimento econômico de um país, argumentando que diante da falta de outras fontes de 

madeira na região a caatinga era a principal, algo preocupante devido à sua difícil recuperação. 

Para ele a devastação da caatinga, que em seus dados ocupava 80% dos estados ora em foco, 

era um ato pior que a derrubada das matas. Desse modo, traçou em suas palavras o seguinte 

cenário futuro: 

 

Com o constante aumento do consumo de madeira para cercados e outros 
misteres e de lenha para as estradas de ferro e para as cidades e as industrias, 
não estara muito remota a época em que a maioria das caatingas não terão 
mais lenha ou madeira para fornecer (LOEFGREN, 1912, p. 103). 

 

Assim, tão grave quanto não possuir os recursos florestais julgados tão importantes 

naquela época era concentrar em uma formação como a caatinga toda a fonte de madeira 

utilizada tanto para práticas tradicionais, como a confecção de cercas (Figura 4) e a queima de 
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lenha, quanto para as demandas modernizantes do território que se traçavam na atuação da 

Inspetoria. 

Se hoje se julga importante voltar ao passado para estudar o processo de transformação 

dos caracteres fitogeográficos do território potiguar, Loefgren naquela época já chamava 

atenção para isso, ao afirmar que “o desaparecimento das mattas na região secca começou de 

ha muito e tem por origem varias causas, que precisam ser estudadas para melhor poder-se 

acertar nas medidas repressivas e outras a applicar, de accordo com cada uma dellas” 

(LOEFGREN, 1912, p. 104). Inclusive, além das medidas gerais necessárias à lida com a 

vegetação do Nordeste apontadas nos estudos da IOCS, em específico ao Rio Grande do Norte 

foram feitas duas recomendações necessárias ao contorno seu quadro florístico problemático, 

mas que não se efetivaram: o estabelecimento de um horto florestal41 no município de Ceará 

Mirim; a criação de uma reserva na serra João do Vale, com áreas prevista de 604 Km²; e a 

reserva de uma faixa ao longo do litoral para prática do serviço florestal. 

 

Figura 4 – Tipo de cercas feitas com as espécies da caatinga, registradas na década de 1920 

 
Fonte: Loefgren (1912, p.  104). University of Michigan Library. Acervo digital HCUrb. 

 

Os estudos de vegetação da Inspetoria permitiram um debate até então inédito para esse 

aspecto do território do nordeste do Brasil, sobretudo quando pensada a vegetação de caatinga. 

Mas, antes de tudo, permitiram a aquisição de conhecimento tanto de sua natureza quanto dos 

 
41 Apesar das intenções de ampliação dos trabalhos da Sessão Botânica da Inspetoria foram criados apenas dois 
hortos florestais, localizados na cidade de Quixadá/Ceará, em uma área próxima ao açude homônimo, e em 
Juazeiro/Bahia, nas proximidades do Rio São Francisco. Esses estabelecimentos ficaram responsáveis pelo cultivo 
e experimentação de espécies propícias à exploração econômica no semiárido (LOEFGREN, 1912).  
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problemáticas assim entendidos pelo homem e que a ela se relacionam, ambos que deveriam 

ser levados em consideração na ação planificada. Mesmo esse fato já se coloca com grande 

importância à discussão, ao se pensar que é de longa data a preocupação ambiental no país e na 

região. 

Assim, o desenvolvimento tecnológico e a realização de novas pesquisas viabilizaram 

muitos avanços na compreensão dessa fitogeografia. Os próprios levantamentos posteriores 

realizados ainda no âmbito da Inspetoria e depois da SUDENE amparam para essa afirmação. 

Porém, esse quadro ambiental que estava posto nas primeiras décadas do século XX demonstra 

bem os problemas que então já existiam, permitindo pensar o mesmo como fruto de um 

processo de maior temporalidade. Graças às pistas levantadas por esses pesquisadores, por meio 

da oralidade e, principalmente, pelos diversos trabalhos de campo realizados, hoje existe um 

considerável volume de documentos históricos acerca das transformações do território 

nordestino, sendo o resultado destas uma paisagem que expressa sua complexidade geográfica. 

 

2.2 Metodologia da Pesquisa: delineamentos e trilhas da investigação 

 

 Os itens a seguir consistem na operacionalização da pesquisa, isto é, a fase associada à 

resposta da questão “como?”, então explanada com a caracterização dos meios pelos quais 

foram respondidos os questionamentos levantados no problema (CORRÊA, 2003). Nesse 

sentido, em 2.2.1 Método se apresenta o embasamento quanto aos preceitos buscados na 

História da Cartografia e na Análise Geoespacial, os quais juntos compõem os dois núcleos do 

método multirreferencial adotado. Em 2.2.2 Metodologia, estão expressos os preceitos de 

autores quanto à estratégia metodológica mista quali-quantitativa, destacando sua pertinência 

frente ao estudo. Por fim, em 1.2.3 Procedimentos, são explanadas as atividades técnicas e 

tecnológicas que foram necessárias à realização do estudo. 

 

2.2.1 Método 

 

Este estudo se pauta em uma estratégia metodológica multirreferencial conforme 

trabalhado por Denzin e Lincoln (1994), que caracterizam tal prática, por eles chamada de 

triangulação, como o uso da combinação de metodologias distintas para fundamentar a análise 

de um mesmo fenômeno ou objeto, permitindo assim sua compreensão.  
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Classificados de um modo geral, os meios de análise das fontes mencionadas envolvem 

os fundamentos provenientes de dois núcleos metodológicos encontrados nos preceitos da 

História da Cartografia e da Análise Geoespacial, conforme a síntese apresentada na Figura 5.  

 

Figura 5 – Características do método adotado 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A escolha pela referida estratégia se deu mediante a diversidade fontes disponíveis para 

a realização do estudo, situação resultante da variedade de meios tecnológicos disponíveis ao 

registro das características da cobertura vegetal nos vários momentos do período estudado; 

solução que por vezes é observada nas pesquisas em Geografia, uma vez que, conforme afirmou 

George (1972, p. 8-9 apud ALVES, 2008, p. 228), esta ciência é “metodologicamente 

heterogênea”: “recorre sucessiva ou simultaneamente aos métodos de cada uma das ciências de 

que se vale para chegar ao conhecimento analítico dos dados incluídos nas combinações que 

constituem o objeto de seus estudos fragmentários ou globais”. 

Diante de tal desafio, toma-se como base as ideias de Gregory (1992), que escreveu 

sobre as diversas práticas utilizadas nos estudos dos processos ambientais interessados em 

períodos anteriores à década de 1960, quando a aquisição de dados era bastante precária frente 

ao que há disponível nos dias atuais. O autor menciona a utilização da técnica de pesquisa 

histórica, tendo como base as experiências de Hooke e Kain, respectivamente um geomorfólogo 

e um geógrafo historiador, para enfatizar a importância de se buscar meios de conhecer o 

passado do ambiente e compreender o papel da ação humana em sua transformação. Segundo 

ele afirma, diversos estudos foram possíveis por meio de estratégias como a 

 

revisão das fontes gráficas, escritas e orais, das fontes e das séries estatísticas 
e das fontes não documentais e, claramente demonstram a margem de 
adequação ligada com o uso de tais fontes. Os métodos disponíveis estão 
constantemente crescendo em número, e sua utilidade revela a complexidade 
dos processos contemporâneos (GREGORY, 1992, p. 169). 
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Nesse sentido, no caso do presente estudo destacam-se as fontes históricas gráficas e 

textuais como adequadas ao fim que se pretende, entendendo-as como dado empírico, como 

tratado por Gregory e, sobretudo, como definido pelos autores da História da Cartografia que 

fundamentam esse campo de estudo teórico e metodologicamente. 

Assim definidos, os mapas fornecem dados de duas maneiras ao presente estudo. Na 

primeira delas busca-se a informação espacializada em si, permitindo, ainda que de maneira 

aproximada (por motivo das limitações técnicas de cada período), ter contato com a delimitação 

de um dado fenômeno. Nos mapas governamentais de vegetação aqui estudados, acompanhados 

dos planos de intervenção territorial, há tanto o registro fixo de uma realidade observada nos 

levantamentos quanto um ideário de modificação desta que, conforme os indícios apontam, foi 

em certo grau implementado. Mas é este conteúdo de ferramenta útil à intervenção no território 

que permite ir além do registro espacial contido nos mapas antigos, ainda que reafirme-se valor 

dessa dimensão, de maneira a chegar à sua análise pela ótica da História da Cartografia, que 

permite compreender o contexto que envolveu a sua elaboração e seu uso, como instrumentos 

de poder sobre o território. Este nível de análise consiste no segundo modo de utilização dos 

registros cartográficos aqui definido, na qual a análise do contexto se ampara em fontes textuais 

aos mapas relacionadas, exercício que foi bem definido nas palavras de Tanzarella (2012, p. 

47), por sua vez inspiradas nas ideias de Emanuela Casti: 

 

Questa ‘contestualizzazione sociale’ della carta storica può avvenire 

adottando l’integrazione e la comparazione con la documentazione testuale 
(diplomatica, giurisdizionale, notarile, fiscale, ecc.) che può fare luce sulla 
corretta interpretazione delle informazioni spaziali rappresentate (oggetti - 
semantica, relazioni fra gli stessi - sintassi, interpretazione e comunicazione 
delle informazioni – pragmatica).42 

 

Ambas as referidas formas de entender e tratar os mapas contribuem para a criação de 

um conjunto de dados que viabiliza reconstruir em certo grau, por meio de uma Cartografia 

Histórica, a complexidade geográfica das áreas representadas em seu tempo. É importante 

diferenciar Cartografia Histórica e História da Cartografia, uma vez que esses termos muitas 

vezes são utilizados como sinônimos em publicações e eventos acadêmicos, talvez por 

constituírem áreas afins e proximidade na grafia. De acordo com Mendoza (2014) a solução 

para essa confusão consiste em saber o interesse de cada uma dessas áreas: enquanto a História 

 
42 Essa 'contextualização social' do mapa histórico pode se dar pela integração e comparação com a documentação 
textual (diplomática, jurisdicional, notarial, fiscal, etc.) que pode esclarecer a correta interpretação da informação 
espacial representada (objetos - semântica, relações entre eles - sintaxe, interpretação e comunicação da 
informação - pragmática) (TANZARELLA, 2012, p. 47, tradução nossa). 
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da Cartografia, conforme anteriormente definida teoricamente, tem como foco os mapas antigos 

e o papel destes para a sociedade, a Cartografia Histórica, por outro lado, remete ao tratamento 

de dados de tempos antigos para elaboração de mapas históricos, isto é, a espacialização de 

fenômenos de uma realidade geográfica passada. 

Mas é no tratamento dessas informações que a possibilidade de as observar em 

perspectiva, contrapondo-as tanto entre si e com dados mais recentes a evidenciar as 

modificações na cobertura vegetal em cada momento, quanto relacioná-las a dados 

socioeconômicos. Chega-se aqui aos princípios metodológicos dos estudos da vegetação 

enquanto pensada no âmbito da Ciência Geográfica, cuja análise de sua distribuição é feita 

pensada frente às atividades antrópicas. Além disso, nos remete às técnicas e recursos digitais 

hoje disponíveis que facilitam o ato de transcender a informação espacial bruta e evidenciar 

nexos ou mesmo fenômenos inerentes ao fenômeno estudado, conforme o potencial desse 

recurso evidenciado nas palavras de Hervé Théry e Neli Melo (2018, p. 17) 

 

[...] mapa e texto são, portanto, indissociáveis. Apoiam-se mutuamente, pois 
um revela configurações territoriais invisíveis na tabela estatística, ao passo 
que o outro promove a relação dessas configurações com os processos que 
lhes deram origem. Os processos sociais, seus atores e suas lógicas não 
aparecem no mapa, mesmo quando o determinam, mas geralmente têm uma 
dimensão espacial que o mapa revela, uma vez que o controle do território 
frequentemente é um dos objetivos e uma das dimensões essenciais das 
relações sociais. 

 

Nesse sentido, o conjunto de práticas relacionados à análise espacial, conforme visto 

em Câmara et al (2004) e Longley (2013), se pautam como recursos fundamentais para se 

agregar valor aos dados espacializados, assim considerados de um modo abrangente. Isso 

porque, conforme Câmara et al (2004) exemplificou ao falar sobre a potencialidade de aplicação 

nos estudos de fenômenos do cérebro ou do espaço sideral, a utilização do termo vai além do 

que se almeja neste estudo, aqui pensado estritamente no âmbito da Geografia. Portanto, utiliza-

se o termo “análise geoespacial”, uma vez que o mesmo denota certa delimitação de estudo e 

possui considerável ocorrência em estudos de interesse à área geográfica43 para se referir a 

 

 
43 A título de exemplo, além de artigos, dissertações e teses que aplicam o termo em estudos de análise geográfica, 
há também representatividade deste no âmbito institucional, como no denominado Sistema Interativo de Análise 
Geoespacial da Amazônia Legal (SIAGEO), iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e da Embrapa 
Informática Agropecuária, em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental e recursos provenientes da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
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todas as transformações, manipulações e métodos que podem ser aplicados 
aos dados geográficos para adicionar valor a eles, para apoiar decisões e para 
revelar padrões e anomalias que não são óbvios à primeira vista. [Isto é,] [...] 
o processo pelo qual transformamos dados brutos em informação útil na busca 
pela descoberta científica ou por uma tomada de decisão mais eficiente 
(LONGLEY, 2013, p. 352). 

 

Neste conjunto de processamentos dos dados os Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) possuem papel fundamental, pois é por meio deles que se realiza as operações 

computacionais com as unidades geométricas e os atributos correspondentes à realidade dos 

objetos e fenômenos da superfície terrestre, ou seja, os dados georreferenciados.  

Câmara et al (2004) classifica em três os tipos de dados utilizados para a representação 

desses fenômenos, que podem ser tanto ambientais quanto socioeconômicos, ambas as 

dimensões de grande importância quando pensada a natureza do objeto do presente estudo. 

Assim, a seguir são listados esses tipos, sendo destacada em cada um deles a relação com a 

natureza deste estudo: Eventos ou Padrões Pontuais – relaciona-se aos pontos de ocorrência de 

tensores ambientais; Superfícies Contínuas – dados históricos referentes a cobertura vegetal; e 

Áreas com Contagens e Taxas Agregadas – dados socioeconômicos da área estudada. 

Se neste estudo o que se objetiva é pensar a cobertura vegetal em sua transformação 

pela sociedade, a integração dos dados provenientes dos mapas antigos, das fontes textuais 

históricas e do sensoriamento remoto se coloca como algo fundamental. Mas é por meio dos 

procedimentos digitais da Análise Geoespacial que esse intento se materializa de fato, tornando 

explícito o que não poderia ser identificado com a observação das informações geográficas 

isoladas.  

Mais uma vez, destaca-se a posição privilegiada aqui conferida ao mapa, por sua 

capacidade de, em várias camadas de análise, promover o raciocínio geográfico, com utilização 

do recurso cartográfico, envolvendo desde o uso de uma representação antiga de vegetação até 

a busca de meios mais sofisticados para tratamento de dados, por meio dos quais são 

relacionados entre si fenômenos espaciais conhecidos e outros até então ocultos são revelados 

ao pesquisador. 

   

2.2.2 Metodologia 

 

Empreender uma investigação científica na busca de encontrar respostas a determinado 

problema, em princípio, demanda do pesquisador a clareza necessária quanto às definições de 

seu objeto concreto, que tem seu conhecimento efetivado como um produto da conjunção 
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estabelecida entre discurso teórico com a empiria. Nesta trajetória, que é a construção do 

conhecimento concreto (ALTHUSSER, 1980), o decorrer do processo também se configura em 

questão fundamental, tendo em vista o respeito aos preceitos da Ciência e o melhor 

aproveitamento da base documental. 

É nesse âmbito que a estratégia de método adotada neste estudo, em sua dimensão 

multirreferencial, assim pautada mediante a natureza das fontes e das decorrentes escolhas 

referentes aos aportes teóricos elegidos como base, conduziu no sentido de se construir uma 

metodologia que, em consonância a estes, contemple a variedade de focos que concentram as 

análises necessárias, fornecendo-lhes subsídios normativos e procedimentais.  

Dentre as diversas possibilidades de abordagem, as modalidades de pesquisa qualitativa 

e quantitativa se elevam aqui como àquelas que, de maneira combinada, melhor contemplam 

os meios de tratar o objeto de pesquisa ora tratado em sua totalidade. Para melhor compreensão 

disso, a caracterização de ambas metodologias se faz necessária.  

Segundo Minayo (2002), a metodologia qualitativa se define numa perspectiva de 

estudos interessados em responder a questões que não podem ser medidas pelos recursos 

matemáticos, por meio da estatística e que seja passível de tradução objetiva, por exemplo, estes 

que por sua vez são de interesse do enfoque quantitativo, desse modo os definindo. Logo, resta 

ao enfoque qualitativo os estudos relativos à dimensão subjetiva que remetem a um conjunto 

de temas atrelados a questões simbólicas e das relações humanas, como aquelas que tangenciam 

o “universo dos significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 

2002, p. 21-22). Essa autora faz uma ressalva importante quanto a interação dos referidos 

enfoques, chamando atenção para a não existência de uma hierarquia que confere aos estudos 

quantitativos maior cientificismo em detrimento dos qualitativos. O que há, na verdade, é uma 

diferença de natureza que então aponta para a possibilidade complementaridade entre ambos os 

enfoques. 

Na Geografia, conforme afirmou Alves (2008), constituem os dois eixos principais que 

contemplam uma série de procedimentos necessários aos estudos desempenhados. Assim, “as 

pesquisas podem ser só qualitativas ou quantitativas ou também, um conjunto dessas duas 

pesquisas” (ALVES, 2008, p. 231). Diante da possibilidade de uma abordagem integradora que 

agregue esses tipos de enfoque, surge a necessidade de denominação quali-quanti, conforme 

amplamente utilizado nos meios acadêmicos.  

Não obstante, deve-se notar o fato de não haver consenso a respeito do uso combinado 

ou particular destas abordagens, sendo esse assunto fruto de constante discussão nos diversos 

campos do saber científico, conforme pode ser observado no âmbito da Geografia mediante às 
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diferenciações de valor atribuído a essas e outras abordagens durante toda a trajetória histórica 

que se travou no seu debate epistemológico (GOMES, 1996) e ainda hoje perdura. 

Segundo Kirschbaum (2013), com base nas ideias de Hull, apesar das críticas lançadas 

por alguns pesquisadores que trabalham os métodos em sua divisão tradicional, no sentido de 

atribuir aos métodos mistos uma suposta superficialidade, as vantagens deste enfoque 

integrador são diversas, ao evitar as fragilidades de cada abordagem, pois 

 

[...] seriam mais pragmáticos em combinar materiais com o objetivo de 
alcançar um equilíbrio ótimo entre abordagens quanti e quali. Estudos quanti 
completados por estudos quali podem fornecer maior potencial de 
interpretação dos fenômenos, principalmente ao agregar a percepção dos 
indivíduos no desenho de pesquisa (KIRSCHBAUM, 2013, p. 189, grifo do 
autor).  
 

 É justamente nesse sentido que se entendeu a pesquisa quali-quanti como necessária ao 

estudo, por amparar de forma complementar e integral os meios de análise do fenômeno que se 

estudou. Assim, ela tanto sustenta os procedimentos relacionados às análises da História da 

Cartografia, mais voltadas para interpretação contextual dos documentos, ou seja, de natureza 

qualitativa; quanto também refletem às necessidades de tratamento e representação de dados, 

recurso quantitativo, por sua vez relacionado à técnica de Análise Geoespacial e à pesquisa com 

indicadores. A Figura 6 expressa a conjunção metodológica que a pesquisa quali-quanti 

permite: 

 

Figura 6 – Síntese da metodologia utilizada 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, a seguir estão descritas as atividades realizadas durante a pesquisa, nas quais 

são aplicados os preceitos metodológicos estabelecidos nesta e na seção anterior, 
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materializando-se em procedimentos cujos produtos podem são tanto reflexões teórico-

empíricas quanto elaborações estatísticas e gráficas.  

 

2.2.3 Procedimentos 

 

 A pesquisa se operacionalizou em de três eixos procedimentais trabalhados 

concomitantemente, mediante seus feedbacks e ajustes necessários ao avançar da elaboração. 

Assim, se realizou a Revisão Bibliográfica de obras que fundamentaram teórico e 

metodologicamente o trabalho; a Pesquisa Documental, com levantamento, organização e 

análise dos materiais cartográficos e textuais; e a Pesquisa de Laboratório, com levantamento 

de dados espaciais e estatísticos, com a manipulação desses para realização de produções 

cartográficas e de gráficos de indicadores. A seguir são detalhados cada um desses eixos. 

  

2.2.3.1 Revisão Bibliográfica 

 

 Esta consistiu na construção de um aparato teórico-metodológico da pesquisa, que tanto 

serviu para se atingir maior clareza do objeto quanto forneceu fundamentos para análise. Para 

tanto, foram levantadas e examinadas teses, dissertações, livros e artigos de autores que 

versaram sobre a Ciência Geográfica e seus preceitos, assim como os demais campos 

específicos complementares pertinentes à compreensão do objeto.  

 Acerca das obras utilizadas para fundamentação no âmbito da Geografia, as discussões 

encontradas em Santos (1988; 2006), Gomes (1996; 2017), La Blache (2012 [1894]), Monbeig 

(apud DANTAS, 2009) e Droulers (2001) foram importantes para a argumentação quanto a 

natureza do objeto e dos estudos dessa ciência, em que a última das referências trata de seu 

subcampo de abordagem Geohistória.  

 Em específico aos construtos teóricos adotados, destaca-se os delineamentos 

encontrados nas obras de Raffestin (1993) e Andrade (1995), quanto ao território, aos quais se 

agregam Becker (1992) e Davidovich (1992), mais especificamente com o que compete à 

gestão do território; Johnston, Hauer e Hoekveld (2014) e Hoekveld (2014) e Paasi (2004), 

sustentaram a compreensão da região, a qual Ribeiro (2015) amparou a também a sua 

compreensão como regionalização ferramenta do planejamento; Santos (1988), Sauer (1925 

[1998]) e Ab’Saber (2012) subsidiário a discussão de paisagem.  

 Quanto às categorias de análise utilizadas, as leituras das obras de Moreira (2001) e 

Santos (2008) foram fundamentais para a escolha e inserção no trabalho das categorias 
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seletividade, tecnificação e diversidade e tempo, sendo as três primeiras com base no primeiro 

autor mencionado e a última no segundo. 

 A coleção publicada pela Universidade de Chicago e coordenada por Harley a partir de 

1987, que em seu primeiro volume lançou as bases de uma nova História da Cartografia e depois 

tratou de revisitar os mapas antigos sob essa perspectiva, foi importante para os esclarecimentos 

tanto teóricos quanto metodológicos relacionados a essa dimensão dos materiais trabalhados. 

Também foram utilizadas necessárias complementações tanto com obras tanto próprio Harley 

(1887;1991; 1999) quanto de Mendoza e Lois (2009) e Mendoza (2014), Peixoto (2012) e 

Nonato Júnior, Dantas e Gomes (2018), autores que e aplicaram tais fundamentos em seus 

estudos e repercutiram com contribuições teóricas ao referido campo de estudos. 

 Câmara et al. (2004) e Longley (2013) fundamentaram a utilização da segunda 

abordagem do método de Análise Geospacial que, agregado à História da Cartografia, 

possibilitou a construção de uma estratégia multirreferencial, conforme definida por Denzin e 

Lincoln (1994). Seguindo também essa natureza mista do método, as metodologias de pesquisa 

qualitativas e quantitativas se tornaram necessárias também em complementariedade, de modo 

que foram fundamentadas nas obras de Minayo (2012) e Kirschbaum (2013), em específico ao 

que competiu à construção de uma metodologia de pesquisa quali-quanti, que abarca ambas as 

abordagens que foram necessárias ao estudo. 

 Do ponto de vista da comunicação gráfica do trabalho, foram importantes os trabalhos 

de Hervé Théry (2018), para fundamentação da construção de modelos-síntese do território, e 

Le Tourneau et al. (2013) para construção do sistema de indicadores. 

 

2.2.3.2 Pesquisa Documental 

 

 Esta etapa consistiu na análise do material necessário ao desenvolvimento da pesquisa, 

o qual foi levantado em acervos físicos e online e formou um acervo-base composto de peças 

gráficas e textuais referentes à atuação das instituições SNA, SGMB, IOCS/IFOCS/DNOCS, 

SUDENE e Projeto RADAMBRASIL. Além desses, também se buscou dados espaciais digitais 

de imageamento de satélite LandSat, sua classificação disponibilizada pelo MapBiomas, bem 

como de levantamentos censitários e pesquisas agrícolas do IBGE. Esses materiais, foi 

realizado em acervos físicos e online 

 Quanto às peças gráficas relacionadas com as instituições, o Quadro 1 apresenta uma 

listagem delas destacando suas as espacialidades representadas, sua autoria e as principais obras 



80 
 

de apoio utilizadas para compreendê-las no âmbito da História da Cartografia e, sobretudo, na 

discussão geográfica que se realizou. 

 

Quadro 1 – Documentos utilizados na pesquisa documental 

Mapa/Autoria/Ano Texto de apoio/Autoria/Ano Conteúdo representado 

Mappa Agricola do Rio Grande 
do Norte, por SNA / Silk e 
Cavalcanti (1908). 

Nota explicativa anexa à 
coleção, por Bello (1908). 

Áreas ocupadas pelas principais 
culturas agrícolas e 
extrativismo no RN. 

Mappa de Mattas e Campos do 
Brasil (excerto do RN), por 
SGMB (1911). 

Mappa Florestal – estudo que 
repercutiu a publicação, por 
Campos (1912) 

Classificação da vegetação do 
RN. 

Mappa Phytogeographico do 
Rio Grande do Norte e Ceará 
Sul, por 
IFOCS/ Luetzelburg (1922). 

Estudo Botânico do Nordeste – 
relatos e análises dos 
levantamentos do mapa, por 
Luetzelburg (1923) 

Regionalização do RN, com 
identificação de áreas propícias 
à agricultura e ao extrativismo. 

Cartas topográficas do 
Nordeste do Brasil, por 
SUDENE (1962/63-1972; 
1971). 

Legislação da SUDENE 
(BRASIL, 1959). 

Áreas ocupadas por vegetação 
natural ou agropecuária. 

Esbôço da Vegetação do Rio 
Grande do Norte, por SUDENE 
(1971). 

Levantamento de solos do Rio 
Grande do Norte, por SUDENE 
(1971). 

Classificação da vegetação do 
RN. 

Folhas SB. 24/25 
Jaguaribe/Natal, por Projeto 
RADAMBRASIL (1981). 

Relatório e análise dos 
levantamentos, por Prates, 
Gatto e Costa (1981). 

Classificação da vegetação do 
RN, com discriminação das 
áreas antrópicas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2.3.3 Pesquisa de Laboratório 

 

 Nesta parte se realizou o tratamento e a análise dos dados cartográficos e estatísticos 

levantados, tendo-se em vista tanto sua organização para análise quanto a elaboração de seus 

meios gráficos de apresentação, mapas, modelos e gráficos. Tais atividades no geral se voltaram 

para os produtos de levantamento de satélite. Contudo, os mapas antigos também foram 

contemplados por atividades de edição de seus parâmetros fotográficos, necessárias para 

melhoramento das visualizações de seus elementos, assim efetivadas por meio da realização de 

recortes e realces em programa de edição de imagens. Quanto às demais atividades 

mencionadas, o ambiente de realização foi um software de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) e editor de planilhas, conforme se detalha a seguir. 

 Com auxílio de um SIG se realizou a construção de um mapa temático da vegetação 

potiguar em 1960, o qual teve como fonte um mosaico de 28 cartas topográficas 

georreferenciadas da SUDENE. Na elaboração são representadas duas classes adaptadas de 
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acordo com escopo desta dissertação: vegetação natural e agropecuária; onde a primeira delas 

se encontra originalmente nas cartas como representando as áreas de “Mata” e “Caatinga, 

macega”, agregadas aqui mediante a predominância desta última em todo recorte do estado, já 

a segunda classe se encontra originalmente nas cartas como “Cultura”. 

 Como parte do tratamento qualitativo dos materiais cartográficos antigos, foi construído 

um modelo geográfico síntese, com a finalidade de simplificar e potencializar a análise dos 

processos territoriais (HERVÉ THÉRY, 2018; NONATO JÚNIOR, 2016) identificados nos 

mapas que representam período analisado, concentrando suas informações em um único 

protótipo. 

 Foram obtidos na plataforma MapBiomas dados raster referentes às categorias de 

vegetação do Rio Grande do Norte ano a ano, durante o período de 1985 e 2000. Esses são fruto 

de uma classificação realizada pelos colaboradores da supracitada plataforma sobre os mosaicos 

Landsat 8. Em ambiente SIG, para esta dissertação esses arquivos foram convertidos em vetor, 

tendo-se em vista a utilização dos dados espaciais neles contidos para a realização tanto de 

elaborações cartográficas quanto de cálculos geomáticos.  

 Os dados geomáticos, alimentaram a elaboração de um sistema de indicadores (Quadro 

2). Essa tipologia de pesquisa foi a maneira elegida para avaliar as condições socioambientais 

do período estudado em auxílio às produções cartográficas. Foi tomado como base o sistema 

DURAMAZ aplicado por Le Tourneau et al. (2013) na realidade amazônica, por seu potencial 

de abranger as várias dimensões do espaço e comunicar de modo acessível os resultados.  

  

Quadro 2 – Sistema de indicadores de cobertura do solo 

Classes de 
cobertura/Sub
-indicadores 

Escala de Pontuação 

1 2 3 4 5 

Floresta 
Natural 

≤ 19% ≥ 20% ≤ 33% ≥ 34% ≤ 47% ≥ 48% ≤ 61% ≥ 62% 

Formação 
Campestre 

≤ 0,05% 
≥ 0,06% 
≤ 4,74% 

≥ 4,75%  
 ≤ 9,43% 

≥ 9,44%   
≤ 14,11% 

≥ 14,12% 

Pastagem ≤ 12% ≥ 13% e 15% ≥ 16% e 19% ≥ 20% ≤ 24% ≥ 25% 

Agricultura ≤ 0,02% 
≥ 0,03% e 

1,29% 
≥ 1,30% e 

2,55% 
≥ 2,56% ≤ 

3,81% 
≥ 3,82% 

Mosaico de 
Agricultura ou 

Pastagem 
≤ 5% ≥ 6% e 12% ≥ 13% e 19% ≥ 20% ≤ 26% ≥ 27% 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Para se tornarem indicadores, os dados passaram por tratamento estatístico que evitou 

distorções, dada a variedade dos recortes territoriais do estado. Assim, apesar da discussão 

cronológica dos indicadores ter se realizado no nível das mesorregiões, as definições da escala 

de pontuação se deram em nível municipal para o estabelecimento de critérios mais próximos 

da realidade. Foi calculada a porcentagem da cobertura e uso do solo dos municípios em todos 

os anos, com a criação de um universo de dados pelos quais se aplicou a Escala de Likert, 

conforme feito no estudo de Oliveira (2019). A escala consiste em uma pontuação de 1 a 5, 

cujos níveis em cada subindicador se definem de modo distinto atendendo os seguintes critérios 

de organização: a) os cinco por cento extremos ocupam os níveis 1 e 5; b) os demais dados são 

distribuídos igualmente nos níveis 2, 3 e 5. Os resultados dessa classificação foram então 

projetados em um gráfico teia, facilitando a análise e a comunicação no trabalho. 

 

2.3 Área geográfica de estudo: breve caracterização do contexto sócio-político-ambiental 

do Rio Grande do Norte 

 

Já foi explicitado aqui o recorte deste estudo como sendo a área delimitada pelo 

território do estado do Rio Grande do Norte, assim como também, por vezes, foram fornecidos 

alguns elementos característicos a este, os quais contribuem, certo modo, para a compreensão 

das particularidades atuantes na sua configuração geográfica. Por exemplo, assim se realizou 

quando foi falado sobre o papel do Estado frente à questão regional na instalação de 

infraestruturas para integração do território e desenvolvimento econômico, além de algumas 

notas aqui proferidas acerca de alguns fatos do meio ecológico potiguar. Porém agora, este item 

se volta mais com maior direcionamento para fornecer alguns subsídios que amparam a 

construção de um panorama geográfico do estado, necessário à compreensão do fenômeno 

quando em uma leitura relacional, servindo também à leitores externos que não tenham 

familiaridade com o contexto potiguar. Em específico à pesquisa, esse exercício é fundamental 

nos estudos pautados em um debate regional, pois permite apontar, segundo Nonato Júnior 

(2016, p. 51) afirma com base nas reflexões de Monbeig sobre o trabalho a abordagem 

geográfica da realidade, para o qual  

 

‘os debates históricos, políticos e filosóficos necessários à elaboração da 
pesquisa [...] configura-se, ainda como um ato de construção intelectual, pois 
cabe ao pesquisador levantar os pontos desta realidade que lhe parecem mais 
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relevantes para compreender as problemáticas que envolvem o complexo 
geográfico’ em seu campo de estudo. 

 

Nesse sentido, uma das 27 unidades federadas do Brasil, o Rio Grande do Norte ocupa 

a 22ª posição em área territorial, com um total de 52.811.107 km². No último censo realizado 

pelo IBGE (2010), o estado apresentou uma população de 3.168.027 habitantes que lhe conferiu 

a 16ª posição do país, sendo este contingente concentrado em maior proporção nas áreas 

urbanas e, em termos absolutos, nos municípios de Natal e seus circunvizinhos, além de 

algumas cidades interioranas como Mossoró e Caicó.  

Esse fato segue o padrão de distribuição populacional consolidado pelos fluxos 

migratórios observados no território brasileiro desde a década de 1940 que, segundo Santos 

(1998), começaram a se direcionar para as cidades, culminando, a partir da década de 1970, em 

uma até então inédita marca de maioria na parcela ocupada pela população urbana do país. No 

Quadro 3, apesar da ausência de medições da população urbana e rural anteriores à década de 

1950, é possível acompanhar quando ocorre a inversão dos valores no caso potiguar, bem como 

o aumento da concentração populacional em Natal, que iniciou o século XX com 

representatividade de 5,9%, seguiu aumentando nas décadas seguintes até que em 2010 atingiu 

a quarta parte de toda população do estado. 

 

Quadro 3 – Crescimento populacional do RN registrado nos censos demográficos e seu 
processo de concentração na urbana na capital 

Ano Total Rural (%) Urbana (%) Residente em Natal (%) 

1872 233.979 - - 8,7 
1890 268.273 - - 5,1 
1900 274.317 - - 5,9 
1920 537.135 - - 5,7 
1940 768.018 - - 7,1 
1950 967.921 73,8 26,2 10,7 
1960 1.157.258 62,4 37,6 14 
1970 1.611.606 53,4 46,6 16,8 
1980 1.933.126 41 59 22,2 
1991 2.414.121 30,9 69,1 25,1 
2000 2.771.538 26,7 73,3 25,6 
2010 3.168.027 22,2 77,8 25,4 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (1872-2010). 
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Do ponto de vista da delimitação geral e organização política interna do seu território, 

entende-se como um processo longo que remonta os tempos das primeiras iniciativas de invasão 

e colonização realizadas no século XVI, em terras já habitadas por populações indígenas. 

Segundo escreveram Lyra (1998 [1920]) e Cascudo (1955), entre aspirações relacionadas à 

busca de ouro em direção ao Oeste do continente e o resguardo das posses então pertencentes 

à coroa portuguesa, uma porção de terras foi concedida como doação para formar a Capitania 

do Rio Grande. Apesar disso, Teixeira (2017, p. 4) afirma que “esses limites iniciais tiveram 

pouca ou nenhuma influência no processo de colonização em si, uma vez que este foi mínimo 

durante o século XVI”. A fundação de Natal, realizada apenas em 1599, é considerada um 

marco da ocupação da porção litorânea do estado.  

Em relação ao interior do estado, tal fenômeno ganhou fôlego apenas no desenrolar dos 

séculos XVII e XVIII, com o início da marcha rumo às ribeiras dos principais rios potiguares. 

a propósito da criação de gado bovino, o que, mais tarde, levou à fundação de diversas vilas e 

cidades. Isso se reflete no fato de que, apesar do estado chegar à segunda metade do século 

XVIII com apenas um município, a partir daquele momento e no decorrer dos séculos seguintes 

ocorreu considerável crescimento, uma vez que em 1800 o estado já possuía oito unidades 

administrativas, entre vilas e cidades (TEIXEIRA, 2017). No decorrer do século XX esse 

processo de subdivisão administrativa do território potiguar se intensificou vertiginosamente 

nas décadas de 1940, 1950 e 1960, conforme Quadro 4, que apresenta o número de unidades 

territoriais registradas a cada censo demográfico realizado desde 1900.  

 

Quadro 4 – Crescimento no número de municípios no século XX 

Ano de registro 
Nº de 

Municípios 
1900 10 
1920 19 
1940 22 
1950 48 
1960 83 
1970 150 
1980 150 
1991 152 
2000 166 
2010 166 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (1900-2010). 
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 Diante dessa dinâmica de reorganização populacional e política, o Rio Grande do Norte 

atualmente possui 167 municípios, conforme visto no mapa da figura 8. Este que tanto permite 

visualizar a organização política resultante dos processos pontuados aqui quanto serve como 

recurso facilitador da análise e da leitura da dissertação, ao fornecer a toponímia dos lugares 

nos quais o fenômeno discutido cartográfica e textualmente se apresentará em suas relações, 

continuidades e descontinuidades.  

Os municípios potiguares se distribuem em um território que, apesar de relativamente 

pequeno, se comparado à maioria dos demais estados, apresenta grande diversidade em seus 

constituintes geográficos naturais e culturais. Nesse sentido, o fator ambiental se coloca como 

importante elemento que se soma aos demais aqui tratados em nesta caracterização.  

Para o conhecimento desse aspecto do espaço, utilizou-se aqui os resultados do estudo 

de Amorim, Nonato Júnior e Farias (2018), que define as 14 unidades de paisagem existentes 

no Rio Grande do Norte (Figura 10). Esses autores levaram em consideração os principais fatos 

geográficos naturais e sociais presentes em tais compartimentações, sendo esse caráter 

integrador da metodologia utilizada, o que nos chama atenção para aqui caracterizar e pensar a 

fitogeografia do estado de um ponto de vista geográfico. Assim, quando necessário são 

levantados os fatores de ordem geológica, pedológica, geomorfológica, climática, hidrológica 

e mesmo fitogeográfica, tendo como foco relacioná-los aos usos econômicos e às problemáticas 

que, juntos, manifestam na diversidade da paisagem potiguar. 

Ao se tomar como ponto de partida a porção do território banhada pelo Oceano 

Atlântico, três são os tipos identificados de paisagem no referido estudo, em que o ambiente 

natural e sociedade se combinam de maneiras distintas. Na primeira delas, o Litoral setentrional 

(seco), um elemento que é bastante marcante em considerável também em parte do interior do 

território potiguar atua definindo os demais caracteres fisiográficos e os seus usos: o clima 

semiárido. A soma desse fator com a geomorfologia, que permite a formação de estuários, e o 

regime intermitente dos rios ali presentes resultou em condições que deram posição de destaque 

ao estado na produção de sal marinho no Brasil, sendo então responsável em 2014 por 95% da 

produção nacional. Já no Litoral oriental úmido, os níveis de precipitação são maiores, com 

atuação do clima tropical litorâneo. Em meio à ocorrência de falésias, formadas pelo contato 

do mar com a formação sedimentar Barreiras, merecendo destaque a forte presença da atividade 

turística atraída por tais fatores. A terceira porção do litoral está abrangida nessa categorização 

pelo Adensamento Urbano Metropolitano, o qual se define pela mancha urbana de Natal e 

cidades vizinhas, conforme visto na caracterização populacional anteriormente. No geral, as 

características do meio ecológico desta são aqueles observados na unidade anterior, com a 
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diferença de que nesta a transformação pela sociedade impede sua visualização, assim reinando 

dinâmica e paisagem eminentemente urbanas. 

.  Partindo do litoral oriental em direção a Oeste há a primeira unidade interiorana, o 

Tabuleiro da cana de açúcar, que se localiza mais ao Sul entre o litoral úmido e o agreste. Seu 

clima, somado à sedimentologia sedimentar da Formação Barreiras e a geomorfologia dos 

tabuleiros costeiros proporcionou a conjunção de fatores propícios ao desenvolvimento da Mata 

Atlântica que, apesar de anteriormente ter dominado a paisagem, hoje deu lugar aos canaviais. 

A segunda unidade interiorana tratada é o Tabuleiro dos ventos, que se caracteriza pela 

cobertura arenosa sobre a Berreiras, frequentemente com presença de lagoas, mas que se define 

como uma unidade por seu potencial para geração de energia eólica, considerado um dos 

maiores do país. No Agreste, por sua vez, entendido como uma zona de transição entre o litoral 

úmido e o sertão seco, de modo que a precipitação aos poucos vai diminuindo, o relevo passa a 

ser movimentado com o distanciamento dos tabuleiros costeiros e a aproximação do Planalto 

da Borborema e a vegetação se apresenta cada vez mais arbustiva e xerófila típica da caatinga 

que, no entanto, recorrentemente dá lugar à agropecuária. 
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Mapa 3 – Divisão política do RN 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Mapa 4 – Unidades de Paisagem do RN 

 

Fonte: Amorim, Nonato Júnior e Farias (2018)
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Como parte das terras sedimentares do Planalto da Borborema, que podem ter até 700m 

de altitude, há duas unidades de paisagem, sendo uma delas o Brejo potiguar. Este se localiza 

em posição privilegiada na fachada oriental da referida formação, o que lhe confere clima mais 

ameno, que mesmo sendo semiárido, tem precipitações um pouco mais abundantes do que 

observado no seu entorno. Tal condição propicia o desenvolvimento de atividades voltadas para 

o turismo de inverno nas cidades aí localizadas. Na segunda unidade, a Borborema Potiguar, 

estas condições de altitude decorrentes da altitude do planalto juntas às características do solo 

profundo permitem o desenvolvimento de atividades como a cajucultura, dentre outras. 

Em relação às áreas da depressão sertaneja três unidades se definem de maneira geral 

pela presença de baixa precipitação decorrente da semiaridez, solos litólicos e superficiais que 

dificultam o desenvolvimento da agricultura, a comum presença de inselbergs e vegetação de 

caatinga típica – em sua grande maioria degradada. No entanto, há que se destacar que o Seridó 

que do ponto de vista cultural se diferencia do Sertão Central e da Depressão Sertaneja do 

Oeste, por apresentar índices de desenvolvimento humano que destoam da região. 

 Se diferenciando dessa paisagem típica da Depressão Sertaneja, em geral marcada por 

superfícies aplainadas, os Compartimentos elevados do Oeste fazem parte da unidade 

morfoestrutural Maciços Residuais e tem como características amplitudes de altura 

consideráveis maiores que 400m e superfície sedimentar plana. Essas elevações constituem 

áreas bastante diferenciadas do seu entorno, o que as coloca na lista de destinos de turistas que 

procuram temperaturas mais amenas. 

 As duas últimas unidades de paisagem já mencionadas são vizinhas e juntas formam 

uma região de grande potencial ao aproveitamento pela atividade agrícola. Contudo, apesar de 

estabelecermos tal relação por esse critério, seus constituintes da natureza e da sociedade são 

distintos. A unidade denominada de Vales do Apodi e Assú pode ser caracterizada em linhas 

gerais pelos seus solos arenosos distribuídos nas superfícies planas próximas aos rios 

homônimos, nas quais essas condições permitem a prática da fruticultura irrigada. No mais, 

merece destaque a ocorrência da palmeira Carnaúba, bastante comum na paisagem da região. 

Já na Chapada do Apodi-Mossoró, além de ser onde se localiza a segunda maior cidade 

potiguar, Mossoró, reinam as superfícies planas cobertas pela vegetação de Caatinga arbustiva 

e arbórea, por vezes com ocorrência de rochas calcárias que constituem formações valorizadas 

pelo turismo, como ocorre no Lajedo Soledade. 

 Esse conjunto de elementos exposto teve a intenção de construir uma ideia da 

complexidade dos processos socioambientais que no decorrer do tempo conferiram 

particularidade ao contexto geográfico do Rio Grande do Norte, quando pensados os fenômenos 
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que se manifestam em escalas de proporções internas ao estado até àquelas que o colocam na 

escala nacional e internacional. Portanto, há de se enfatizar a importância de se manter tais 

considerações sempre no horizonte da análise que se realizou nas sessões que se seguem. 
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3 A HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA DA COBERTURA VEGETAL NO 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL POTIGUAR 

 

 Os produtos documentais gráficos e textuais resultantes da ação estatal no Nordeste 

Brasileiro durante o século XX hoje são importantes fontes de informações para estudos de 

diversas áreas do conhecimento, sendo os mapas antigos e seus materiais de apoio provenientes 

desse contexto de reconhecido valor à análise geográfica. Ao passo que contam a história das 

ações territoriais ali desenvolvidas, em termos dos câmbios nas diversas abordagens concebidas 

e empregadas frente os desafios socioambientais, tais documentos também são registros de 

momentos geográficos passados que possibilitam compreender os desafios encontrados pela 

sociedade  (MENDOZA; CARLA, 2009; NONATO JÚNIOR; DANTAS; GOMES, 2018), 

contribuindo assim para a reflexão sobre os processos que forjaram a atual configuração 

espacial.  

Nesse sentido, este capítulo busca explorar em tais documentos antigos, compreendidos 

entre 1908 e 1981 (Figura 7), o conhecimento espacial materializado, tendo como principal 

foco a análise das produções cartográficas de vegetação e os assuntos que sobre esse elemento 

convergiram, como o problema das secas, a questão ambiental e o desenvolvimento econômico 

do Rio Grande do Norte, enquanto unidade federativa partícipe do contexto regional do 

Nordeste, delimitação que durante o século XX emerge tal qual sendo foco de uma série de 

políticas públicas direcionadas a tais problemáticas. 

 

Figura 7 – Distribuição cronológica dos materiais cartográficos analisados no capítulo 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Este capítulo se divide em quatro momentos, os quais condensam uma série de questões 

e assuntos distintos que foram possíveis de lançar sobre o conjunto documental. Inicialmente, 

em 3.1 O conhecimento cartográfico da vegetação potiguar no subsídio da seletividade 

territorial, são apresentados as cartografias e o contexto dos grandes projetos de intervenção 

territorial que as cercou, demandando sua elaboração. Em 3.2 Os mapas de vegetação como 

testemunhos da tecnificação do território e da paisagem potiguares se explora as continuidades 

e descontinuidades do território potiguar, sendo a distribuição da vegetação o elemento 

privilegiado para se identificar os traços deixados pela técnica na paisagem. Mas o avanço 

tecnológico observado a cada nova circunstância cartográfica aqui analisada também permitiu 

cada vez mais uma maior compreensão da vegetação do estado, permitindo sua caracterização, 

conforme trabalhado em 3.3 Olhares lançados à diversidade fitogeográfica potiguar. Já em 3.4 

Região e contingências: a vegetação entre contextos e escalas o conjunto cartográfico é 

entendido como ferramenta que materializa o encontro dos potenciais e das problemáticas que 

envolveram o território potiguar, assim entendidos frente a dimensão econômica e política 

nacional e internacional. Finalmente, em 3.5 Estado, técnica e cartografia: as [re]descobertas 

do território nos mapas de vegetação resgatamos as principais ideias levantadas no capítulo, de 

modo a integrar as várias dimensões discutidas em cada item do capítulo. 

 

3.1 O conhecimento cartográfico como subsídio da seletividade territorial 

 

 No capítulo anterior foi introduzida a discussão a respeito do precário conhecimento do 

território nordestino existente em princípios do século XX e que a possibilidade de uma ação 

estatal bem sucedida, no sentido de conseguir promover o crescimento econômico da região, 

passava então pela realização de amplos levantamentos dos seus componentes naturais, 

principalmente diante da visão de enfrentamento do problema das secas reinante naquela época, 

fundador de um arcabouço institucional para grandes projetos no país. O discurso técnico e 

político lançado aos problemas nacionais se pautou, conforme visto, ao uso da ciência e suas 

tecnologias, de modo que a cartografia desde o século XIX passou a figurar nos planos estatais 

com esse apelo à promoção da gestão nacional. 

Foi com esse discurso que uma cartografia sobre o estado do Rio Grande do Norte, 

denominada Mappa Agrícola (Figura 12), foi organizada pelo agrônomo Manuel Paulino 

Cavalcanti para a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), a fim de ser apresentada como 

parte de uma coleção de 49 peças, dentre elas diagramas e mapas sobre a economia agrícola do 

país, dos estados, dos territórios e do distrito federal, na Exposição Nacional Comemorativa do 
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1° Centenário da Abertura dos Portos do Brasil. As palavras do Dr. Wencesláo Bello, então 

diretor do mencionado órgão, proferidas na introdução da coleção simboliza o ideário que 

envolveu a iniciativa quando diz que “um dos grandes entraves que tolhem o desenvolvimento 

do Brasil é a falta de conhecimento que temos do que elle é, do que vale e do que pode ser por 

suas condições de productividade” (BELLO, 1908, p. 1). Corrobora ainda essa carência de 

conhecimento territorial o fato de que o problema envolvia não somente temas específicos, mas 

mesmo a cartografia de base era uma problemática, uma vez que o mapa em foco trouxe a 

representação de um território potiguar com fronteiras ligeiramente retilíneas, tal como 

observado em representações do século XIX. Esses contornos em muito diferem dos mapas 

publicados aproximadamente um ano depois pela Inspetoria, os quais apresentaram o formato 

que, com poucas alterações, é o considerado atualmente. 

Ademais desse fato, o valor do mapa está em seu conteúdo relacionado ao tema agrícola, 

com a espacialização dos principais produtos do estado neste âmbito, quais sejam: cana-de-

açúcar, algodão, milho, feijão, mandioca, fumo, criação, extração de carnaúba, maniçoba e 

cocos; além disso, o exemplar traz em seu layout outros três mapas menores, sobre a geologia, 

os solos e as elevações do estado, e um perfil topográfico obtido por J. B. Branner durante os 

trabalhos de instalação da Estrada de Ferro Natal a Nova Cruz. A presença desse conjunto de 

elementos potencializava a leitura do mapa, de modo a permitir ao leitor a construção de uma 

visão das interrelações da fisiografia potiguar. 

Essa necessidade de uma visão complexa a se lançar sobre o território brasileiro foi algo 

claramente pontuado pelo diretor da sociedade agrícola. Em seu escrito ele inclusive lançou 

críticas aos estudos anteriormente desempenhados, seja por terem sido iniciativas de 

estrangeiros, que se voltaram para as análises na ciência natural, ou por iniciativas nacionais, 

que apesar de apresentarem alguma inclinação naturalista também tinha alguma preocupação 

com a geografia e a climatologia, no caso da comissão organizada pelo Frei Allemão e o Barão 

Capanema, por sua vez prejudicada pela prematura extinção ocorrida (BELLO, 1908). 

Mesmo diante de algum conhecimento geográfico que já havia sido levantado naquela 

época, se estendeu a crítica lançada às produções de outras áreas, uma vez que também se 

ponderou sobre a limitação existente em estudos de geografia que não tocavam na dimensão 

humana, no sentido de tratar dos usos que a sociedade estava realizando do território. Se queixa 

Bello (1908, p. 1) que 
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Mapa 5 – Áreas agropecuárias e extrativistas do Rio Grande do Norte em 1908 

 
Fonte: Adaptado de Silk e Cavalcanti (1908).
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[...] o pouco e mau estudo que se faz de nossa geographia se limita a parte 
physica, com preterição quasi absoluta da parte economica. Pouco se fica 
sabendo do Brasil, tal como a natureza o fez, mantendo-se completa 
indiferença pelo que o homem tem feito delle, mal se estuda o seu esqueleto, 
deprezando-se o que constitue o seu corpo organizado e sua vida. 

 

 A ideia de subutilização de um território cheio de potencial demonstrado nas escalas 

estadual e nacional tinha nos mapas gerais da coleção a possibilidade de levar aos leitores o 

entendimento de que era necessário a organização de um plano estatal voltado para a ampliação 

das áreas produtoras. O que pode ser notado no mapa de estabelecimentos agrícolas do país é 

que apesar das outras representações demonstrarem a porção nordeste com considerável 

produção, ela não possuía tantos estabelecimentos do tipo quanto o Centro-Sul. Esta inclusive 

foi uma observação destacada pela avaliação realizada no 2º Congresso Brasileiro de 

Geographia (BELLO, 1908). 

Por fim, a organização da coleção a tratou como trabalho inicial, que não era a intenção 

ser aquele um produto acabado, de modo a encerrar grande exatidão, dada a limitação das 

informações disponíveis para sua confecção. Contudo é possível reconhecer a qualidade das 

representações, tal como feito pela comissão avaliadora do mencionado congresso, que 

concedeu à coleção voto de louvor e recomendação para a publicação de uma nova edição, 

tendo-se em vista a distribuição em estabelecimentos de ensino do país.  

Reconhecidas suas limitações, a qualidade e o pioneirismo se evidenciam no exercício 

de sistematização das fontes utilizadas, como outros mapas e relatórios setorizados, passando a 

tratá-los no contexto nacional, adaptando-os para a representação de maneira inédita. A 

exemplo do que foi feito em relação ao território potiguar, para o qual foi consultado um 

relatório de Tavares de Lyra, que havia sido governador do estado entre 1904 e 1906, de modo 

que é possível verificar em representações posteriores que no mapa agrícola encontra-se 

coerência entre a disposição dos elementos agrícolas representados e os principais elementos 

naturais, como rios, tipos de solo e elevações, conforme será melhor explorado a seguir. 

Uma outra produção em escala nacional que também se impôs como importante, 

permitindo consideráveis avanços na construção de um entendimento da vegetação brasileira e 

do Rio Grande do Norte, foi o mapa florestal organizado em 1911 por Gonzaga de Campos44 

 
44 Luiz Felipe Gonzaga de Campos, nascido em São Luiz/MA em 1956, foi um geólogo brasileiro formado pela 
escola de Minas de Ouro Preto. Trabalho na área de cartografia e geologia para Comissão Geográfica e Geológica 
do Estado de São Paulo (1986) e do SGMB onde ficou maior parte de sua carreira, sendo inclusive diretor 
(CENTENÁRIO..., 1956). 
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para o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro (SGMB). Produzida em meio ao contexto 

de discussão pela criação de do código florestal nacional que servisse ao resguardo de algumas 

áreas de interesse, em específico à porção nordeste do país teve como base as informações 

levantadas pela Inspetoria em parceria com o próprio SGMB. Tanto é que no texto explicativo 

de Campos (1912), que repercutiu a elaboração em seu texto Mappa Florestal (1912), há 

elogios à qualidade dos mapas-base produzidos pelas mencionadas instituições, bem como aos 

dados específicos à vegetação, a exemplo do já apresentado aqui Mappa Botanico do Ceará, 

produzido por Loefgren, citado então como fundamental para a elaboração cartográfica que 

competia àquele estado, bem como as anotações desse mesmo profissional e do geólogo 

Roderic Crandall e do engenheiro Horace Williams quanto à porção do território 

correspondente aos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, uma vez que estes 

ainda não possuíam representação de vegetação em nível de detalhamento útil aos planos da 

Inspetoria e, tampouco, em escala relativamente menor que servisse ao intento de Campos. 

 A publicação cartográfica fruto dos estudos de Campos foi publicada em duas ocasiões, 

sendo a primeira delas ocorrida em 1911 sob a denominação de Mattas e Campos do Brasil 

(Figura 13), cuja organização pertenceu ao Dr. Pedro de Toledo, então Ministro da Agricultura. 

Já a segunda veio a público em 1926, desta vez com assinatura do próprio Gonzaga de Campos 

sem que, “ao que parece”, segundo afirmou o professor Leo Waiber (1948, p. 141), haja, entre 

ambas versões, alterações perceptíveis. 

Por meio do mapa de Gonzaga de Campos se construiu um panorama geral da cobertura vegetal 

brasileira para as ações de planejamento territorial, uma vez que não se limitou apenas a 

localizar os grupos florísticos, mas sim as áreas de vegetação úteis a serem protegidas em 

reservas florestais. Nesse âmbito, contudo, foi concedida à vegetação de caatinga uma posição 

marginal na discussão gerada a partir dessa representação. Isso porque, diferentemente de 

outros tipos de vegetação, como a floresta amazônica, a mata atlântica e a mata de araucária, 

dentre outras, por exemplo, possuidoras de espécies de interesse à indústria, devido, 

principalmente, ao seu porte. Era justamente essa ideia de proteção para usufruto futuro que 

marcou a concepção das discussões e ações governamentais da época, onde vegetação 

nordestina não chamava atenção, senão apenas para o que se pensava no âmbito do órgão 

regional voltado para o tratamento dos efeitos das secas. 
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Mapa 6 – Categorização da vegetação potiguar em 1911 

 
Fonte: Adaptado de SGMB (1911)
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Tal fato explica o porquê de tanto Loefgren, que trabalhou de modo aprofundado o 

estudo da vegetação de caatinga, quanto os outros estudiosos daquela época não considerarem 

essa formação vegetal como parte das matas do país. No máximo, a vegetação com porte 

ligeiramente maior encontrada nas várzeas dos rios e no topo dos planaltos nordestinos foi assim 

categorizada, restando à vegetação da depressão sertaneja pertencer à categoria de campo, o 

que não resultava em nenhum apelo para a sua proteção por parte do governo, mesmo que no 

âmbito da Inspetoria tenha se cogitado algo nesse sentido (LOEFGREN, 1909; 1912). 

 Mas as informações sobre a vegetação do território potiguar existiam, mesmo que de 

maneira limitada e sobretudo sem publicação oficial na série I-G da Inspetoria ou qualquer 

outro órgão com escopo potencial para fazê-lo, como o ministério da agricultura, por exemplo. 

Outro elemento que se soma a esta discussão converge novamente aos planos da Inspetoria, que 

em seu primeiro regulamento herdou a concepção científica de fins do século XIX e início do 

século XX, na qual se buscava refletir ao uso racional dos recursos vegetais. Muito 

possivelmente por motivos financeiros45 esse intento não avançou como se objetivava nas ações 

executadas pelo órgão. 

Há de se considerar também que em detrimento de outras frentes de tratamento do 

problema, como a própria vegetação por exemplo, as obras de açudes desde os primeiros anos 

de atuação da Inspetoria concentravam a maior parte de recursos destinadas pelo governo, sendo 

a forma de enfrentamento privilegiada em tempos de crise financeira. A fala do primeiro 

inspetor, Miguel Arrojado Lisboa sintetizou bastante o momento de investimento nos estudos 

dos caracteres ambientais do Nordeste ao escrever que era preciso [...] abranger, em conjunto, 

as condições diferentes das regiões flageladas sob os seus vários aspectos [...] e assim poderá a 

Inspetoria traçar o programa dos seus serviços apoiado em fatos de pura e real observação no 

terreno (LISBOA, 1910, p. 2). Por motivos dessa desproporção de aplicação aos recursos 

Lisboa deixou o órgão em 1913. 

Um contexto favorável aos estudos da vegetação sob uma nova ótica conceitual só veio 

a se efetivar na década de 1920, materializando uma série de modificações nos preceitos de 

atuação do órgão e a volta de Lisboa ao cargo de inspetor. Foi no período do governo de Epitácio 

Pessoa que o órgão ganhou um novo regimento que reformulou sua atuação e juntamente com 

um aumento considerável nos recursos destinados à causa por aquele presidente que as ações 

 
45 Segundo o histórico de orçamento empregados no DNOCS desde a época de sua criação (DNOCS, 2005), a 
oscilação nos recursos empregados sempre foi uma constante, o que se acredita ser um dos motivos pelos quais o 
órgão por diversos períodos das outras frentes de trabalho de seu escopo para focar na construção de reservatórios 
d’água.  
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ganharam novo fôlego. A produção de conhecimento que havia se limitado a um breve período 

no início da atuação da agora Inspetoria ficou melhor delimitada nas linhas do novo documento. 

Para tanto, em seu artigo 47 ficou definido que a “Inspectoria, para melhorar os mappas que 

existem da zona de seu dominio, organizará opportunamente o serviço cartographico, devendo 

antepor ao levantamento de quaesquer regiões e das mais castigadas pelas seccas e menos 

conhecidas.” (BRASIL, 1919, p. 9923). 

Os levantamentos de vegetação desse momento não mais tinham o mesmo enfoque da 

época de Loefgren, quando na produção do mapa botânico do Ceará, que almejava um amplo 

plano de recuperação da vegetação nordestina, o que passou pela busca do mapeamento das 

áreas prioritárias que apresentavam maior desmatamento e maior potencial de servir à retirada 

de madeira. Portanto, em conformidade com os novos preceitos estabelecidos, restou ao 

naturalista e fitogeógrafo alemão Philipp von Luetzelburg46, que na década anterior trabalhou 

sob o comando de Loefgren na “Repartição Botanica” da inspetoria, realizar os levantamentos 

dos demais estados sob atuação da Inspetoria, dentre eles o Rio Grande do Norte. Segundo suas 

palavras o estudo visava “predominantemente estabelecer as bases para futuros melhoramentos 

das regiões do Nordéste, pobre de madeiras e arvores [, de modo que os materiais cartográficos 

anexos, mapas e croquis,] entendem-se também como explicativas e complementares” 

(LUETZELBURG, 1923, p. 3, 5). 

O resultado dos levantamentos para o Rio Grande do Norte,  visitado entre 1920 e 1921, 

foi a elaboração de um mapa fitogeográfico (Figura 14) que além de delimitar a abrangência 

das principais formações vegetais do estado indica também áreas propícias para cultura de 

algodão e cana-de-açúcar, e a ocorrência de elementos minerais que, ao fugirem do tema 

principal da representação, como o sal e a cal, por exemplo. 

Também é do período do governo Epitácio Pessoa a visita de uma comissão da 

International Federation of Master Cotton Spinners’ & Manufacturers’ Associations 

Manchester, ocorrida em 1921. A visita tinha como objetivo estudar as possibilidades do Brasil 

como um país produtor de algodão, de modo que foram estudadas as condições potenciais nos  

 
46 Philipp von Luetzelburg, fez graduação em Farmácia (1906) e doutorado em Filosofia (1909) na Universidade 
de Munique. Desde 1907 se dedicou aos estudos de Botânica no Instituto de Fisiologia Vegetal da mesma daquela 
universidade. Veio para o Brasil em 1910, a cago da Academia Bávara de Ciências para estudar a flora do país. 
Ocupou a terceira cadeira de Botânica e Fisiologia da Escola Agrícola de São Bento das Lages, na Bahia, sendo 
em 1911 nomeado botânico da IOCS (PAIVA, 2002).  
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Mapa 7 – Zoneamento fitogeográfico e econômico do Rio Grande do Norte em 1922 

 

Fonte: Adaptado de Luetzelburg (1922). Acervo IHGPb/ João Pessoa – PB, 2017. Acervo digital HCUrb. 
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estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte. 

Como resultado das excursões realizadas foi publicado um relatório intitulado Brazilian 

Cotton, cujo o conteúdo é rico em descrições geográficas, históricas e econômicas (como 

informações sobre a população, clima, imigração, organização do Estado, e exportações), bem 

como traz fotografias e mapas dos locais visitados, “for without such details an intelligent 

comprehension of the cotton growing industry of that country appears to me difficult, if not 

impossible”47 (PEARSE, 1921, p. 10).  

Nesse sentido, referente ao Rio Grande do Norte há no relatório dois mapas, sendo o 

primeiro deles a representação do seu território juntamente com o estado da Paraíba (Figura 

15), no qual há a abrangência da área de ocorrência do Algodão Mocó; e o segundo é uma 

espécie de esboço cartográfico que, dada a importância conferida a esta espécie que produz 

fibra de grande excelência, representa a região do Seridó, local do qual é nativo (Figura 16). 

 

Mapa 8 – Áreas propícias ao cultivo do Algodão Mocó no Rio Grande do Norte e na Paraíba 

 
Fonte: Pearse (1921). 

 
47 pois, sem tais detalhes, uma compreensão inteligente da indústria de cultivo de algodão daquele país me parece 
difícil, senão impossível (PEARSE, 1921, tradução nossa). 
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Mapa 9 – “Sketch map of Seridó” 

 
Fonte: Pearse (1921). 

 

 É no tópico destinado a tratar da região do Seridó, que se estende nos dois estados 

representados no primeiro mapa, mereceu destaque no relatório aquele que é o ponto de fusão 

com as ações federais que estavam sendo empreendidas no nordeste do Brasil a propósito de 

minoração dos problemas decorrentes das secas. Inclusive, o relatório em questão expressa a 

preocupação dos responsáveis pela comissão em situar o público alvo, possíveis investidores 

do empresariado británico, que as estiagens prolongadas estavam recebendo atenção do Estado. 

Conforme dito no relatório, “it is mainly for the purpose of fighting these periodical droughts 

that the fine motor roads are being constructed. The Government also builds large reservoirs 

for the storing up of water, for these supply, besides drink, also food in the form of fish”48 

(PEARSE, 1921, p. 132). 

 
48 é principalmente com o objetivo de combater essas secas periódicas que as boas estradas motoras estão sendo 
construídas. O governo também constrói grandes reservatórios para estocagem de água, para esses suprimentos, 
além de bebidas e também alimentos em forma de peixe (PEARSE, 1921, p. 132, tradução nossa) 
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 Além do material cartográfico em si o relatório da comissão inglesa também traz uma 

série de fotografias que permitem, ainda que minimamente, resgatar a paisagem das áreas 

visitadas e apontadas como de interesse aos produtores de algodão, a exemplo das Figuras 8, 

na qual é possível perceber, respectivamente, o relevo típico da região seridó ao fundo de uma 

plantação de algodão; 9 e 10, com cenas dos membros da comissão atravessando curso d’água 

à pé e à cavalo com vegetação típica de Carnaúba ao fundo.   

 

Figura 8 – Plantação de algodão no Seridó Potiguar 

 
Fonte: Pearse (1921). 

 

Os levantamentos ingleses são bastante simbólicos por ocorrerem em um momento de 

transformação da concepção de enfrentamento das estiagens prolongadas. A partir de então, 

conferindo maior ênfase nas práticas agrícolas, a Inspetoria mesclou em sua representação uma 

série de elementos observados em campo, o que fez com que o produto final, chamado de mapa 

fitogeográfico trouxesse na conjunção de seus elementos uma espécie de zoneamento 

econômico do território potiguar, que ao mesmo tempo também sintetizava os domínios 

naturais existentes, num exercício cartográfico de regionalização que mesclou potencialidades 

e usos do território. 

Esses resultados materializados na representação, quando tratados em comunhão com 

os relatórios feitos por Luetzelburg permitem compreender aquela realidade geográfica em duas 

dimensões. Na primeira delas demonstra que algumas áreas do estado já eram ocupadas por 
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aquelas espécies nativas ou cultivadas, o que ainda implica em um discurso cartográfico que 

busca anunciar que o perímetro atingindo pelas secas como portador de potencial econômico, 

diferenciando-se assim da maioria dos mapas voltados para delimitar as secas ou projetar 

reservatórios d’água, como observado em fins do século XIX e início do século XX. Isso se 

evidencia ainda mais quando diz respeito às áreas nas quais ainda não eram observadas as 

atividades agrícolas, mas poderiam recebê-las. 

 

Figura 9 – Travessia de rio à cavalo em meio a paisagem potiguar 

 
Fonte: Pearse (1921). 

 

Esse ideário simbolizado pela cartografia de Luetzelburg materializava uma série de 

discussões que há muito eram  travadas no âmbito da Inspetoria quanto a necessidade de maior 

direcionamento a questão agrícola, uma vez que a produção econômica e de subsistência do 

sertanejo estava intimamente ligada ao aproveitamento das terras do semiárido e, portanto, a 

resistência aos efeitos das estiagens prolongadas. Exemplo disso pode ser observado na visão 

de um dos idealizadores da IOCS, que em 1911, isto é, com apenas três anos de atuação do 

órgão, já apontava problemas e os caminhos mais adequados. 
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Figura 10 – Travessia de rio a pé próximo a floresta de carnaúba 

 
Fonte: Pearse (1921). 

 

Nesse sentido, segundo Guerra, (1981) campos de experimentação foram criados nos 

anos seguintes aos levantamentos realizados por Luetzelburg. Nada muito destacável, uma vez 

que após o fim do mandato do presidente Epitácio Pessoa o órgão entrou em mais um período 

de limitação orçamentária.  

Apenas depois da chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930 e, sobretudo, com a 

seca de 1932, é que se pode afirmar que os conhecimentos das características do território 

nordestino arrolados nos mapas fitogeográficos foram aplicados. Isso porque então se executou 

ações que foram além das obras de açudagem, estas que marcaram amplamente as décadas 

anteriores, de modo que tomaram fôlego a aplicação das novas diretrizes determinadas por 

aquele governo.  

A partir desse momento, além dos Hortos Florestais, que desde um primeiro momento 

havia sediado as ações voltadas para a vegetação, também foram criados Postos Agrícolas. O 
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decreto de reformulação do órgão definiu claramente o tipo de atividades que seriam praticadas 

nesses estabelecimentos, assim destinados [...] ao desenvolvimento das culturas, ao estudo das 

plantas úteis, ao melhor aproveitamento das forragens, à distribuição de sementes e mudas, ao 

ensino dos processos de irrigação e, de modo geral, ao aperfeiçoamento da indústria agrícola 

(BRASIL, 1931). 

 Para se ter uma dimensão da atuação dos Postos Agrícolas, o que pode ajudar na 

compreensão das dinâmicas territoriais potiguares, é importante saber que tais estabelecimentos 

funcionavam como centros difusores de saberes técnicos e de distribuição de espécies para 

cultivos por particulares, possuindo na rede formada por 8 estabelecimentos uma infraestrutura 

de “laboratórios de pesquisa de solos, águas, e matérias primas vegetais e de investigação de 

fito-sanidade” (TRINDADE, 1940, p. 10). No Rio Grande do Norte haviam dois desses postos, 

sendo um localizado no Açude Cruzeta, na cidade homônima, e o outro no Açude Mundo Novo, 

na cidade de Caicó. Se antes, com o início da atuação da Inspetoria, a instalação de 

equipamentos como os açudes e estradas podem ser entendidos como elementos que promovem 

uma série de modificações no território, com a atividade desenvolvida em comunhão a estes 

nos Postos Agrícolas tem potencial enquanto elemento explicativo para esta dimensão e outras 

dimensões do espaço, como a paisagem, por exemplo. 

Essa dinâmica concernente à Inspetoria, conforme dito anteriormente, tem destaque no 

sentido de ter monopolizado as grandes políticas regionais para o Nordeste, sendo o único órgão 

desse porte a atuar ali. Inclusive realizando trabalhos de construção de estradas e de 

eletrificação, depois tratados por órgãos específicos por volta da metade do século XX. 

No entanto, em 1959, foi criada a SUDENE. Com a proposta de promover o 

desenvolvimento regional não só no recorte que historicamente é atingido pelas secas, atuais 

estados do Nordeste e o Norte de Minas, mas o Nordeste como um todo, aprimorando a atuação 

dos órgãos anteriormente criados. Inicialmente, o órgão se voltou para o levantamento de 

informações geográficas em escalas adequadas, conforme definido em seu I Plano Diretor 

(1960-1963), era necessário:  

 

a) realizar levantamentos aerofotogramétricos, topográficos e planimétricos na 
Região Nordeste, em apoio aos planos de desenvolvimento regional; 
b) indicar as prioridades para aplicação de recursos em cartografia na região 
Nordeste; 
c) preparar e manter atualizado o programa de cartografia do Nordeste; 
(SUDENE, 1966, p. 8). 
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Nos primeiros anos o órgão realizou apenas ações administrativas nesse âmbito para só 

então durante a execução do seu II Plano Diretor (1963-1965) executar o levantamento de 

197.000 km² das áreas sob sua jurisdição. Ainda que a maioria tenha sido feita de maneira 

autônoma, dada a importância do conhecimento do território para sua atuação, se realizou 

também em parceria com a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG) e o IBGE, com 

reimpressões realizadas por esses órgãos cuja autoria que consta nos produtos não é direcionada 

à Superintendência, mas consiste nas mesmas informações. Nas décadas seguintes também 

foram levantadas cartas em escala maior, sendo estas restritas a parte dos estados da Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas, bem como algumas das produções antigas foram atualizadas. 

Tais produções cartográficas representam curvas de nível, rodovias e ferrovias, corpos 

d’água e cobertura vegetal, a qual possui ainda a categorização em vegetação preservada e áreas 

ocupadas por culturas (Mapa 10). Com tal categorização foi possível elaborar uma 

representação da vegetação potiguar em meados da década de 1960-70 (Mapa 11), visto que as 

28 cartas que recobrem o Rio Grande do Norte foram levantadas entre os anos de 1962 e 1971. 

A relação da SUDENE com os recursos naturais, aqui importante dado o objeto em foco 

na dissertação, surge mesmo dos direcionamentos do uso racional do território para desenvolver 

a região. Isso porque a indústria, que é o principal campo de atuação do órgão, desde os 

primeiros anos recebeu uma série incentivos, conforme expresso no artigo 35 da lei que instituiu 

a Superintendência, mesmo aquelas de beneficiamento de produtos extrativistas, podendo-se 

assim relacionar com a diminuição das áreas ocupadas por determinadas espécies de interesse, 

conforme pode ser constatado no texto. Ficou assim definido que  

 

as indústrias químicas que aproveitem matéria-prima local, ou indústrias de 
outra natureza que também a utilizem, nomeadamente as indústrias de 
fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, 
beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e 
metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, 
chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização 
sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no 
Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser 
instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), 
o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às 
reservas, até o exercício de 1968, inclusive. 
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Mapa 10 – Recobrimento do RN pelas cartas da SUDENE 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Mapa 11 – Vegetação potiguar em 1960 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas cartas topográficas da SUDENE (1962/62-1972). 
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Assim, entendida institucionalmente como um recurso, a natureza e, sobretudo, a 

vegetação potiguar aqui em análise pode encontrar nas determinações, levantamentos e 

incentivos dos diversos momentos durante o século XX elemento de compreensão, no qual o 

material cartográfico, junto aos seus documentos relacionados, é um retrato da paisagem que 

permite pensar as transformações anteriores e posteriores daquele momento registrado e a 

dimensão social que envolveu esses momentos. 

Em 1972 criou-se aquele que foi um divisor de águas no mapeamento sistemático 

nacional: o Projeto Radar da Amazônia (RADAM). Conforme visto, algumas iniciativas 

cartográficas de base figuraram o cenário potiguar durante o século XX, como os trabalhos 

realizados pela I[F]OCS e pela SUDENE, porém estas, assim como outras que realizaram 

trabalhos em outras regiões do país, tinham abrangência setorizada. Quando o foco foi nacional 

merece destaque ainda os trabalhos da Comissão da Carta Geral do Brasil, em 1903, apesar das 

controvérsias que envolveram seus trabalhos, como disputas de instituições pelo seu comando 

e contestações de seus métodos (BERNADINO, 2013). 

O decreto-lei n.º 243, de 28 de fevereiro de 1967, que fixou as diretrizes e bases da 

cartografia brasileira, é um bom reflexo desse contexto de crescente interesse do Estado pela 

realização de um amplo plano cartográfico nacional, ao definir “em têrmos de eficiência e 

racionalidade, no âmbito nacional, através da criação de uma estrutura cartográfica em 

condições de atender aos reclamos do desenvolvimento econômico social do País e da 

Segurança Nacional”.  

É nesse contexto que surgiu o RADAM, antes voltado para um setor específico do país, 

mas que em 1975 passou a abranger todo o território nacional, sendo chamado a partir de então 

de Projeto RADAMBRASIL, até sua incorporação pelo IBGE em 1985. Seu legado foi deixar 

para todo o território nacional uma série de cartas temáticas de geologia, pedologia, clima e 

vegetação, em escala de detalhamento de 1:1.000.000.  

Em específico à vegetação, as representações tributárias desse projeto trazem uma 

classificação baseada nas Regiões Fitoecológicas e em Áreas de Vegetação, sobre as quais 

também foram representadas áreas antropizadas, isto é, com as seguintes classes: vegetação 

secundária, reflorestamento, pastagens e tratos agrícolas. Em específico ao território do Rio 

Grande do Norte (Mapa 12), as classes antrópicas dão conta das áreas de agricultura de cultura 

cíclica e permanente; já quanto as classes naturais delimitam as variações de Savana, Estepe, 

Floresta Estacional Decidual e as Formações Pioneiras. 
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Mapa 12 – Vegetação do território potiguar nos levantamentos do RADAMBRASIL, em 1981 

 
Fonte: Adaptado de Prates, Gatto e Costa (1981).
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 Portanto, esses vários eventos cartográficos do século XX demonstram as necessidades 

de conhecimento do território para sua intervenção. Cada vez mais detalhados, esses 

levantamentos foram atendendo os anseios nacionais, servindo para mostrar a diversidade da 

vegetação e demais elementos fisiográficos do meio ecológico, mas sobretudo para 

identificação de áreas a servirem ao planejamento. 

 

3.2 Os mapas como testemunhos da tecnificação do território e da paisagem 

 

Diversos estudos geográficos têm se voltado ao Rio Grande do Norte para estudar seus 

compartimentos de paisagem, partindo da busca dos caracteres espaciais predominantes que 

contribuem para a sua constituição atual, a exemplo do trabalho realizado por Amorim, Nonato 

Júnior e Farias (2018). Aqui também busca-se chegar a essa compreensão, com a diferença de, 

ora, retroceder para além da contemporaneidade, com o foco de identificar nesse exercício os 

processos que por vezes ressignificam e exploraram o potencial da diversidade do território do 

estado, dada a importância desses para a atual configuração territorial e paisagística do estado.  

Na verdade, nesta etapa do trabalho, os padrões de uso encontrados nas representações 

cartográficas antigas, ainda que inconstantes, permitem em certo grau levantar elementos que 

subsidiam o entendimento do processo de tecnificação do território, a ser confrontado com 

dados mais recentes do período técnico-científico-informacional. Os planos estatais, bem como 

a ocorrência de áreas ocupadas ou propícias a receber algum cultivo são tanto registro da 

espacialização da técnica, em suas várias densidades, quanto intenções de se construir tal 

realidade. 

Nesse sentido, quando se analisa as primeiras espacializações da produção agrícola 

potiguar, observa-se algumas modificações e permanências. Mesmo que por vezes não haja na 

representação o detalhamento com subclasses nas áreas antropizadas, tal como pode ser visto 

nas produções da SUDENE a partir da década de 1960, ainda assim torna-se possível inferir 

que quando alguma dessas representações trata das culturas estabelecidas em áreas do território, 

isso significava a existência de tensão entre a vegetação natural e as e as práticas agrícolas. No 

caso da Carnaúba, que desde muito tem suas florestas exploradas para retirada da cera, era tanto 

prejudicada pela sua própria extração inadequada, que por vezes não se preservava o exemplar 

da palmeira (LUETZELBURG, 1923), quanto pela substituição de sua área de ocorrência 

igualmente por culturas artificiais e criação. 

Ao se ter como ponto de partida o Mappa Agricola do Rio Grande do Norte, de 1908,  é 

possível observar as áreas que na época de sua publicação apresentavam a presença de 
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determinadas culturas agrícolas e, por isso, estavam em um estado de maior grau de 

antropização, isto é, áreas nas quais o processo de tecnificação estava transformando o meio 

ecológico. Essas áreas no geral se localizam sobretudo na porção do litoral oriental potiguar, 

mas também são observadas com considerável presença na região central do território e, em 

menor proporção, nas demais partes do estado.  

Avançando-se o olhar desde o litoral no sentido oeste, são observadas em princípio uma 

estreita faixa de coqueirais que logo dão lugar ao cultivo de cana-de-açúcar, tal como nos dias 

de hoje, cada cultura dessas ocupando respectivamente os locais onde antes havia os Tabuleiros 

Costeiros e, Mata Atlântica. Ao fim desta delimitação da região açucareira, já no agreste 

potiguar, a representação indica a presença do cultivo de feijão, milho, algodão, além da criação 

de gado. 

A região central do estado tinha como principal ocorrência a cultura do algodão e a 

criação de gado. Estas que dividiam espaço com a extração da Maniçoba, espécie planta nativa 

da caatinga, além de outras culturas como feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar, também 

observadas em menor proporção. Ao Norte da região central do estado, sobretudo na várzea do 

Rio Piranhas-Açu e da Lagoa do Piató, essas mesmas culturas se espraiam nos terrenos de 

domínio de floresta de Carnaúba. 

O “Mappa Phytogeographico…”, de 1922, também delimitou as áreas do território 

potiguar propícias a determinadas culturas, conquanto que sua linguagem fora um pouco mais 

sofisticada que a apresentada pelo seu antecessor. O destaque se direciona às simbologias 

adotadas, que permitiram sobreposições de camadas de fertilidade do solo, das culturas e, 

materializando, inclusive, uma espécie de ensaio de regionalização do estado, com as seguintes 

regiões: coqueirais, cana, agreste, caatinga e seridó. 

Apesar de não trazer em seu conteúdo todos elementos que o mapa de 1908, o que pode 

ser explicado pela mudança da importância de dada cultura em detrimento de outra, merece 

destaque na cartografia de 1922 a opção por representar os elementos cana-de-açúcar, algodão 

e carnaúba. Quanto ao primeiro e o último destes itens, as delimitações configuram em geral o 

que hoje se conhece como áreas de seus respectivos domínios, contudo em relação ao algodão 

a representação vai além tanto do mapa agrícola quanto da representação inglesa sua 

contemporânea, atribuindo ao domínio desta cultura uma área aproximadamente 

correspondente a 3/4 do estado. Esse fator, juntamente com algumas áreas categorizadas como 

muito férteis configuraram na representação um potencial para a exploração, sobretudo quando 

se pensar que o levantamento fez parte dos esforços para minorar os efeitos das estiagens 

prolongadas. 
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Desse conjunto de obras cartográficas apresentadas, a primeira delas a tratar 

explicitamente da cobertura vegetal como um elemento que estava sendo transformado pela 

ação do homem no território foi a coleção de cartas da SUDENE, cujo mapa de vegetação 

gerado já foi apresentado na seção anterior. É dessa característica diferenciada, atrelada a sua 

escala de detalhamento, que se configura sua importância frente às outras representações de 

vegetação que lhe antecederam, de modo que demonstra em escala de planejamento as 

modificações que os cultivos agrícolas haviam causado no território e na paisagem potiguares, 

bem como as áreas remanescentes de vegetação nativa.  

Mesmo que esse material da SUDENE tenha se limitado a representar a vegetação e os 

cultivos de um modo genérico, sem detalhamento da abrangência de cada subcategoria dessa, 

seja ela referente a um elemento natural ou inserido pelo homem, essas informações 

proporcionadas ainda assim se colocam como importantes, quando atreladas a informações de 

culturas ali praticadas naquela época, tais como dados das séries do IBGE (1974), conforme 

apresentados por região no Mapa 13, e as classificações da vegetação atualmente conhecidos.. 

 

Mapa 13 – Proporção das áreas utilizadas para a produção agrícolas do RN em 197449 

 
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (1974). 

 
49 Os dados utilizados tem como esse ano como referência por consistir no limite da série histórica da Pesquisa 
Agrícola Municipal (PAM) disponibilizada pelo IBGE. 
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Na representação resultante é possível observar que em diversas regiões do território 

potiguar havia na década de 1960 uma alta presença de áreas de cultivo, sendo algumas dessas 

já apontadas nos mapas anteriores. No entanto há também aquelas que, apesar de constar como 

grande produtora de determinados cultivos anteriormente, agora não foram identificadas como 

tal, o que pode ser tratado aqui tanto como algo resultante da natureza da atividade e sua 

demanda de território para realização, assim como também por diminuições do cultivo em razão 

de demanda, de clima, de pragas etc. 

 Nessa perspectiva, observa-se na referida representação a porção leste do estado como 

aquela que apresenta mais áreas com maior espraiamento de áreas antrópicas, porque ali há 

mais áreas destinadas a práticas agrícolas como cana de açúcar, mandioca e feijão, tal como 

observado nas representações do início do século anteriormente aqui tratadas e nesse período 

reafirmadas pelos dados do IBGE (1974). Imediatamente próximo ao litoral oriental as áreas 

mais modificadas correspondem aos vales dos rios Ceará-Mirim, Potengi e Curimataú, sendo a 

densidade de usos agrícolas aquele que mais se projeta com maior fôlego à montante, a ponto 

de na região da cidade de Nova Cruz haver a maior e mais extensa área contínua de áreas 

antropizadas do estado. Este núcleo de tecnificação se torna mais rarefeito a norte e a oeste, 

porém com considerável presença em grande parte dessa região que é o Agreste Potiguar, onde 

a predominância de áreas utilizadas para algodão milho feijão e mandioca.  

Em relação à Região Central do estado os levantamentos da SUDENE apontam uma 

menor transformação da vegetação do que os mapas anteriores. Na verdade, ela demonstra um 

padrão apontado no mapa agrícola de 1908, que atribuiu ao sul da porção central do estado, isto 

é, ao Seridó uma presença considerável de atividades agrícolas, sobretudo nas terras da Serra 

de Santana. Mais ao norte também há considerável área de transformação na nas proximidades 

do município de Afonso Bezerra e na várzea do rio Piranhas-Açu. É justamente nessa área que 

as representações mais antigas foram unânimes em apontar a abundância da palmeira de 

Carnaúba, ao passo que isso significava sua importância econômica.  

Volta-se a enfatizar o fato de que as cartas da Superintendência não discriminam quais 

tipos de vegetação estão preservados ou não, mas merece atenção também outro fato sobre a 

palmeira de Carnaúba desde a criação do órgão figurar em lugar importante nos planos para o 

desenvolvimento do Nordeste. Tanto é que na ocasião da fundação do órgão o art. 35 da lei que 

o instituiu versou sobre os incentivos destinados às iniciativas de exploração da mesma, além 

de outras espécies nativas da região e minerais, com isenção de 50% de imposto renda 
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as indústrias químicas que aproveitem matéria-prima local, ou indústrias de 
outra natureza que também a utilizem, nomeadamente as indústrias de 
fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, 
beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento 
e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, 
chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização 
sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no 
Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser 
instaladas nessas regiões (BRASIL, 1956). 

  

 Nas demais partes do estado observa-se nas cartas da SUDENE uma maior 

proporção de áreas com vegetação em detrimento de áreas agrícolas, com exceção da porção 

noroeste, que apresenta maior concentração de áreas destinadas a esse fim do que o próprio 

Seridó. Como um todo, a região oeste apresentou maior quantidade de áreas com cultivos de 

milho, algodão feijão e algodão. 

Deve-se notar ainda que há em comum a essa representação e ao mapa agrícola a 

presença de alguns vazios atividades antrópicas que, talvez assim não o sejam de fato, não se 

pode afirmar categoricamente, mas ao menos nos mapas seguintes e nos produtos Landsat 

algumas dessas áreas são identificadas, podendo ou não terem assim se mantido, sem a presença 

humana, ou terem se recuperado, configurando vegetação secundária. Essas áreas se espalham 

por todo o estado, porém com maior concentração no oeste do Seridó, se estendendo para o 

extremo setentrional no limite continental do litoral salineiro, áreas localizadas a norte da Serra 

de Santana e a cidade de Mossoró. 

Igualmente às tendências identificadas nas representações anteriores, as cartas do 

Projeto RADAMBRASIL indicam uma situação de consolidação dos padrões de cobertura do 

solo, com áreas de bastante transformação antrópica no litoral oriental e no agreste, no Seridó 

e no baixo curso da várzea do Piranhas-Açu, assim como no alto oeste. Por outro lado, as áreas 

de caatinga da região central são representadas como apresentando considerável preservação. 

Contudo, mesmo que não captadas pelos mapas, talvez devido ao grau de generalização 

que os mesmos possuem, os dados de área colhida disponibilizados pelo IBGE (Mapa 14) para 

o ano de 1981 frente a 1974 permitem apreender algumas mudanças no território, como o 

aumento de mais do dobro em hectares no oeste potiguar e de pouco mais da metade no agreste, 

sendo as demais regiões com números menos expressivos, com um pequeno aumento na central 

e uma leve queda na leste. Esses dados são apenas indicativos nessa dimensão, pois como se 
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trata de área colhida outros fatores climáticos50 e biológicos podem influenciar o montante total. 

Ainda assim, em relação a parcela de cada cultivo, merece destaque a diminuição das áreas 

destinadas ao cultivo de milho em todas regiões do estado, sendo que na mesorregião leste o 

que mais cresceu foi a produção de cana de açúcar, no agreste foi de algodão e nas mesos central 

e oeste a que mais cresceu foi  a produção de feijão.   

  

Mapa 14 – Proporção das áreas utilizadas para a produção agrícolas do RN em 1974 

 

Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (1981). 

 

 Em relação às espacialidades desses mapas, o modelo apresentado na Figura 11 busca 

sintetizar as áreas consolidadas, conforme apresentadas com certo grau de generalização no 

produto cartográfico do RADAMBRASIL, mas que as representações anteriores, sobretudo o 

levantamento da SUDENE, permitem identificar padrões de ocupação do território. Assim, é 

possível perceber que para além das áreas de maior concentração de atividades agropecuárias, 

outras porções a elas contíguas também apresentavam antropização em uma proporção menor, 

podendo significar a existência de fatores fisiográficos como determinantes para essa rarefação 

 
50 A esse quesito, deve-se se considerar os períodos de estiagem registrados em 1970 e 1979-84 (NOBRE, 2012), 
apesar de mesmo assim conduzirem a análises inconclusivas, carecendo por isso mais detalhes acerca dos efeitos 
do fenômeno em cada um desses anos. 
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ou uma tendência de aumento das áreas cultivadas na região, mediante transformações 

ocorridas no território, mediante a influência de fatores do meio geográfico. 

 

Figura 11 – Síntese dos padrões e tendências das áreas antrópicas conforme os mapas do 
período 1908-1981 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Legenda: Verde – áreas de predomínio de vegetação natural; Branco – áreas antrópicas consolidadas; 
Preto hachurado – Áreas antrópicas não consolidadas.  

 

 Quando na análise geoespacial do próximo capítulo seguinte, serão fornecidos mais 

elementos para refletir sobre esses fenômenos de transformação do território ora observados, 

reafirmando-se ou não tais tendências e padrões de ocupação e manutenção de áreas verdes, por 

meio ao serem explorados fatores socioambientais que configuram o complexo de relações da 

qual essa realidade é resultante. 

 

3.3 Olhares lançados à diversidade da vegetação: os esforços de catalogação 

 

Se a análise dos documentos cartográficos proporciona o entendimento da ação do 

Estado sobre o território e os processos atuantes na configuração da cobertura vegetal potiguar, 

conforme tratado aqui anteriormente, outra possibilidade de exploração dos mesmos surge 

relacionada a importância desse material para o estabelecimento da compreensão da diversidade 

da vegetação potiguar que, pouco a pouco, foi sendo desvendada até o nível de conhecimento 

que se tem nos dias de hoje. 
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As iniciativas desempenhadas para sistematizar o conhecimento dos tipos de vegetação 

no estado remontam a primeira metade do século XIX, ainda que neste momento o tratamento 

fosse indireto, dados os altos níveis de generalização advindos de estudos que objetivavam uma 

caracterização brasileira ou mundial.  

A nível nacional pode ser citada a pioneira classificação realizada por Martius em 1858, na qual 

a representação elaborada generalizou sob a nomenclatura de Hamadryades a formação que no 

geral compreende a área de abrangência da flora nordestina, mas que se projeta também mais 

ao sul e ao centro-oeste (Mapa 15). Segundo o IBGE (2012), a divisão florística realizada pelo 

estudioso alemão teve como base as análises feitas por renomados especialistas, que se voltaram 

para a análise das coletas de espécies obtidas nos caminhamentos realizados na época.  

O resultado consistiu em uma divisão de cinco categorias que até hoje são válidas, às 

quais apenas se acrescentou três novas regiões florísticas: o Chaco Boreal (flora mato-

grossense-do-sul), a Campinarana (flora dos Espodossolos dos pântanos amazônicos) e Floresta 

Estacional Sempre-Verde (Floresta Estacional Perenefólia). 

Um dado importante a se considerar é que, ao mesmo tempo que a categorização feita 

por Martius tem seu valor por ter sido base para complementação da realidade florística 

brasileira, as limitações da época implicaram em imprecisões dos limites florísticos. Por 

exemplo, à luz do conhecimento científico atual se sabe que o território potiguar também possui 

em seu litoral oriental a manifestação do tipo da flora então chamada por ele de Dryades, isto 

é, da costa atlântica.  

Um pouco mais tarde, no ano de 1895, La Blache elaborou em seu atlas uma 

representação a nível mundial das zonas de vegetação (Figura 21), na qual se percebe que sobre 

a porção do extremo nordeste do país, onde se localiza o território potiguar, se projeta duas das 

categorias por ele estabelecidas: as Savanas e Florestas e as Florestas Equatoriais51. O fato 

interessante é que apesar da generalização empregada, compreensivelmente em razão da escala 

de análise de seu trabalho, esse geógrafo francês conferiu grande destaque à vegetação de 

Caatinga, sendo ela portanto a única formação vegetal brasileira a ser nomeada em sua produção 

cartográfica. Assim, ela foi indicada sob o título de Florestas de Caatinga52, figurando no 

mesmo nível de destaque que a outra formação brasileira apontada sob a genérica nomenclatura 

de Savanas e Florestas do Brasil53 

 

 
51 Dos originais Savanes et Forêts e Forêts Équatoriales. 
52 Do original Forêts de Catinga. 
53 Do original Savanes et Forêts du Bresil. 
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Mapa 15 – O Rio Grande do Norte na classificação da vegetação brasileira por Martius 

 

Fonte: Adaptado de Martius (1858).
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Mapa 16 – A caatinga no contexto da classificação da vegetação por Vidal de La Blache 

 
Fonte: Adaptado de La Blache (1894). 
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Os levantamentos setorizados com potencial de permitir um maior detalhamento da 

vegetação potiguar foram materializados apenas no século XX. No entanto, conforme visto, das 

circunstâncias cartográficas que de algum modo trataram desse recorte geográfico e temático, 

três o fizeram de modo limitado em razão dos objetivos que cercaram cada contexto.  

O primeiro desses levantamentos foi o Mappa Agrícola do Rio Grande do Norte (1908), 

que teve todo um direcionamento para a atividade econômica que lhe nomeou, mas devido ao 

valor de algumas formações vegetais naturais, como a carnaúba e a maniçoba, também acabou 

por contribuir para a compreensão da delimitação dessas espécies. Já o mapa de Mattas e 

Campos (1911) permitiu a identificação genérica de áreas do território potiguar que possuíam 

a vegetação de maior ou menor porte, respectivamente mata atlântica, vegetação dos planaltos 

e das várzeas, em contraponto à vegetação da Caatinga.  

Por sua vez, o terceiro caso corresponde ao Mappa Phytogeographico do Rio Grande do 

Norte e Ceará-Sul (1922). Assim como o primeiro exemplo, contribuiu com a delimitação da 

ocorrência de algumas espécies econômicas, avançando-se com o conhecimento da localização 

dos carnaubais, além de esboçar uma divisão do território potiguar com base no tipo de 

vegetação encontrada e atividades agrícolas desenvolvidas. Assim, o estado foi representado 

com áreas de terrenos férteis, no geral ocupados pela cana-de-açúcar, o Agreste, a Caatinga e o 

Seridó. 

 Em comum aos levantamentos anteriormente citados há não somente os interesses não 

relacionados ao conhecimento da vegetação em si, mas também há as limitações tecnológicas 

existentes na época. Tal como já foi reconhecido aqui, o aparato tecnológico e estatal que a 

SUDENE dispôs quando em sua fundação deixou um marco de aprofundamento do 

conhecimento dos caracteres do território. Assim se deu com a delimitação dos tipos de 

vegetação potiguares, com uma classificação realizada pelo órgão em 1971 (Mapa 17), a 

propósito dos levantamentos dos solos potiguares. Inclusive, ela é ainda hoje é utilizada pelos 

órgãos estaduais de gerenciamento do território, conforme figura no anuário do IDEMA (2018) 

Nessa representação, o território potiguar figura em sua complexidade de 12 tipos de 

vegetação, sendo destes quatro tipos de caatinga, um tipo de cerrado, quatro de florestas, uma 

de formação das praias e dunas, uma das áreas desprovidas de vegetação e uma correspondente 

aos manguezais. Algumas destas, inclusive, vêm a confirmar e aperfeiçoar delimitações 

apresentadas nos mapas mais antigos, como em relação às áreas de carnaúba e as variações da 

vegetação que se relacionam aos fatores fisiográficos definidores das regiões agreste e do 

Seridó potiguar. 
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Mapa 17 – Tipos de Vegetação do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Adaptado de SUDENE (1971). 
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 Após a classificação da vegetação realizada pela SUDENE, conforme visto o Projeto 

RADAMBRASIL também subsidiou uma elaboração cartográfica, cujo detalhamento e 

universalidade são colocados como diferenciais, pois permitia tratar as formações encontradas 

no estado frente aos grandes grupos de classificação fitogeográfica mundial, como por exemplo 

a Savanas e a Estepe. Segundo o IBGE (2012) essa inclusive tem sido uma problemática que 

envolveu diversas tentativas de classificação da vegetação brasileira e até a publicação do mais 

recente manual técnico de vegetação do país ainda não havia se encontrado um consenso, sendo 

a escala um importante elemento para a questão da diversidade. Por isso, talvez o valor da 

representação da SUDENE seja reafirmado justamente por seu caráter regional que também 

está presente nas nomenclaturas, por assim abarcar a diversidade local do estado.  

 

3.4 Estado, técnica e cartografia: [re]descobertas do território nos mapas de vegetação 

entre contextos e escalas 

 

 Em meio a crescente valorização da cartografia como ferramenta administrativa em 

gestões cada vez mais técnicas durante o século XIX, as instituições brasileiras trabalharam 

para o estabelecimento de uma prática cartográfica capaz de auxiliar no conhecimento do 

potencial resultante da pluralidade natural existente no país (DE BIAGGI. 2015). A porção 

nordeste do território, mais tarde assim institucionalizada como região administrativa esteve 

por muito tempo à margem desse processo pelo qual passou o país nesse quesito cartográfico, 

devido a razão das dinâmicas econômicas estarem concentradas no Centro-Sul. 

O caso potiguar é bastante representativo nesse sentido, pois, mesmo no século XX, 

ainda se observava grandes inconsistências e dificuldades quando se tentou especializar os 

limites do seu território, conforme visto no Mappa Agricola do Rio Grande do Norte. Não 

obstante, com a institucionalização do problema das secas ocorreu que a Região Nordeste 

passou a receber atenção com os meios técnicos de levantamento e de análise altamente 

qualificados, na criação das diversas comissões de estudos e levantamentos compostas por 

profissionais brasileiros e estrangeiros, os quais somaram saberes para construir uma imagem 

da problemática a ser tratada.  

A obtenção de representações, fossem elas cartografias de base e ou temáticas, teve 

como marca uma grande excelência nas décadas seguintes, com a amplificação do processo de 

obtenção dotado de cada vez mais detalhamento nas representações, agora não mais sob foco 

do enfrentamento com as secas e com os dispendiosos caminhamentos necessários nos 
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levantamentos analógicos, mas sim pela busca do desenvolvimento regional e sob o amparo de 

outros recursos tecnológicos de captação remota de informações espaciais. 

Diversas questões estavam presentes nessa busca de conhecimento dos domínios 

internos do Brasil, sobretudo em relação aos elementos fisiográficos. Faziam de parte do 

contexto elementos tais como a própria problemática das secas, o crescimento econômico, a 

racionalização da agricultura, a exploração da natureza e a integração regional. Juntas, elas se 

entrecruzavam em um conjunto submetido à ideia de aplicação da técnica e da ciência para a 

modernização do território, o que se refletia no discurso oficial do Estado, nas instituições, nas 

ações dos profissionais.  

A despeito das dificuldades brasileiras de incorporar os processos e ideais que tiveram 

como foco inicial os países desenvolvidos, tal como aconteceu com industrialização por 

exemplo, a partir do âmbito cartográfico e dos usos aos quais mapas foram elaborados é possível 

perceber que o país estava repercutindo nesse momento, com esse conjunto de valores de 

modernização, a disseminação do que Friedmann (1968) caracterizou como meio técnico. De 

forma complementar a essa ideia estão o apelo à racionalidade e à artificialidade, suscitadas por 

Ellul (1968 [1954]) como elementos desse contexto de primazia da técnica e da ciência. 

O mapa agrícola de 1908 e o fitogeográfico de 1922 projetam sobre seus espaços 

analógicos do papel tais visões acerca da realidade, de modo que constroem a imagem de um 

território por fazer a partir de duas concepções distintas. No primeiro caso relacionando a 

problemática nordestina ainda como algo eminentemente agrícola, que com a construção de 

estabelecimentos de disseminação de práticas nesse âmbito seria possível de ser resolvidas 

diferenças econômicas regionais do país. Como uma construção de uma percepção quanto a 

complexidade que fazia emergir a questão regional brasileira e pela qual se deveria buscar 

formas meios para contornar, o mapa fitogeográfico representa pouco mais de uma década 

depois o paradigma de tratamento a partir da problemática da seca na exploração dos diversos 

potenciais da natureza potiguar. 

Ainda no âmbito da técnica, pesa a posição periférica do Brasil em meio ao contexto 

mundial. Nesse sentido, é possível pensar acerca do país e, em uma escala menor, dos estados 

nordestinos como se relacionando regionalmente frente aos processos hegemônicos, recebendo 

tecnologia, recursos humanos (em relação aos cientistas que vieram ao país nessa época) e 

demandas de produtos de outros países (como os levantamentos de áreas algodoeiras realizados 

pelos ingleses), em que os elementos socioambientais da região como fato são dúbias para a 

lógica de produção à época vigente, pois em uma parte consistem em potencialidades e em outra 

contingências.  
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Por outro lado, aos poucos evidenciando-se uma problemática comum aos estados do 

Nordeste, os atos cartográficos ajudaram a evidenciar a necessidade, assim como foram 

importantes ferramentas no processo de estabelecimento, da região como ferramenta, em que a 

vegetação foi um dos indicadores ambientais que, junto ao clima, à geologia, dentre outros, 

ajudaram a determinar as fronteiras da ação sistematizada incialmente sob os auspícios da 

IOCS, da SUDENE e do RADAMBRASIL, sendo este incorporado posteriormente pelo IBGE.   

No geral, para além dos avanços tecnológicos observados a cada momento, cada um dos 

mapas revelam as diversas narrativas sobre as problemáticas do espaço, constituindo assim um 

campo de convergências e divergências, tal como pressupõe a natureza da cartografia, em que 

as problemáticas relacionadas ao meio ecológico formam um conjunto temático que ganhou 

cada vez mais visibilidade nos levantamentos. 

Se o decreto-lei de 1967 determinou as regras para os levantamentos sistemáticos, como 

foco de conhecimento dos recursos naturais, dentre eles a vegetação, para sustentar o 

desenvolvimento social e a defesa nacional, o primeiro desses objetivos, conforme visto há 

muito vinha sendo recorrente no discurso das instituições e na materialização de diversos mapas 

do nordeste do país, respeitadas as limitações. Inserido nesse contexto, o estado do Rio Grande 

do Norte teve seus caracteres naturais e sociais registrados em diversos momentos do século 

em foco, ainda que a exploração desse conhecimento tenha deixado a desejar. 

De fato, esses valores de busca por uma gestão mais atenta à dimensão ambiental, em 

seu sentido amplo, estiveram mais presentes no discurso das instituições e, consequentemente, 

no discurso cartográfico do que na realidade. A cada representação, quando compreendida à luz 

de seu contexto de objetivações, percebe-se na recorrência das problemáticas que a dimensão 

da cartografia relativa à visão idealizada do território, ao passo que esta não significou a 

obtenção dos resultados reais pretendidos, mas sim representam a ausência da ação das 

circunstâncias cartográficas passadas, principalmente da frequente omissão governamental em 

questões que envolvem o uso racional da vegetação.  

Observa-se, assim, no conjunto cartográfico em evidência que se cada avanço 

tecnológico permitiu uma melhor visualização e delimitação dos objetos do espaço, surgindo 

disso uma maior compreensão da distribuição da diversidade da vegetação potiguar. Houve, 

por outro lado, a redescoberta impassível que registrou as recorrentes problemáticas ambientais 

que se materializavam na paisagem a cada momento, a despeito da atuação de diversas robustas 

instituições voltadas para esse âmbito.   
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4 ANÁLISE GEOESPACIAL DO TERRITÓRIO POTIGUAR COM ÊNFASE NA 

VEGETAÇÃO 

 

Com uma estratégia metodológica diferenciada daquela que se adotou na seção anterior, 

então elegida em sintonia aos dados disponíveis no período analisado, este capítulo se volta 

para a discussão dos resultados provenientes da aplicação de procedimentos pautados em 

recursos digitais de natureza mais quantitativa. Em uma linha cronológica repleta de momentos 

que marcados pelas características preponderantes do ato de mapear, que perpassou as técnicas 

cartográficas de mapeamento a partir do terreno, assim como o uso de aviões, os dados ora 

trabalhados são resultado do desenvolvimento tecnológico dos sensores remotos orbitais, 

vivenciados na segunda metade do século XX.  

De posse das séries históricas captadas pelos satélites Landsat sobre a cobertura do solo 

no território potiguar entre 1985 e 2000, anos estabelecidos como marcos temporais nesta parte 

do estudo justamente por motivo de disponibilidade das imagens, logrou-se uma 

potencialização do nível de entendimento dos processos ambientais no referido período, dada a 

capacidade da aplicação de tais meios tecnológicos em trazer à luz os fenômenos atuantes no 

espaço. Em relação a isso, pesa, sobretudo, as excelentes resoluções em termos espacial e 

temporal dos produtos de sensoriamento remoto, que permitem, respectivamente, perceber a 

espacialização dos tipos de cobertura do solo e ter uma visão em perspectiva das modificações 

nelas observadas com detalhamento ano a ano. 

Contudo, há de se destacar a pertinência da análise histórica, anteriormente realizada 

sobre os mapas e relatórios, para a compreensão do objeto no período anterior ao ano de 1985, 

pois, se proporcionou, em cada momento: a) a construção de uma imagem da vegetação 

potiguar em seus padrões florísticos e suas potencialidades econômicas; b) as modificações da 

cobertura vegetal (ainda que limitada em categorias e detalhamento); e c) as objetivações e 

materializações do planejamento estatal. Essas dimensões da discussão acabaram por levantar 

questões espaciais e chaves de interpretação das espacialidades identificadas em um segundo 

momento, conforme se apresenta mais à frente. 

Tornou-se mister ainda relacionar as modificações da cobertura vegetal com outras 

informações sobre a área de estudo, tais como dados populacionais e econômicos, assim como 

também acerca da instalação de infraestruturas. Do ponto de vista procedimental os resultados 

foram obtidos após tratamento de Análise Geoespacial realizado em um SIG, assim como 

também se construiu com base nos dados levantados um conjunto de indicadores comparativos 
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entre as mesorregiões potiguares e modelos espaciais do território potiguar, elementos que se 

somam a discussão realizada. 

O capítulo se divide em quatro momentos. Inicialmente, em 4.1 Padrões de distribuição 

da cobertura vegetal, são apresentados e discutidos os produtos cartográficos e indicadores 

elaborados com base nos dados geomáticos de sensoriamento remoto; as duas subseções que se 

seguem, 4.2 4.3 Fatores socioambientais das áreas de maior antropização/tecnificação e 4.3 

4.2 Fatores socioambientais dos arquipélagos verdes, se atém aos respectivos fenômenos 

anunciados para discuti-los em recortes de maior detalhamento; e, por derradeiro, o 4.4 Novos 

esquadrinhamentos e usos do território: a vegetação em tempos de técnica, ciência e 

informação retoma e discute os principais pontos do capítulo balizando-se pelos aportes 

teóricos. 

 

4.1 Padrões de distribuição da cobertura vegetal (1985-2000) 

 

 Assim como os demais lugares do globo, o Rio Grande do Norte tem na disposição 

espacial dos elementos pertencentes aos seus meios ecológico e artificial uma configuração 

territorial que aponta para os processos espaciais que ali atuaram e ou ainda atuam. Conforme 

tratado anteriormente, os mapas até aqui estudados dizem bastante sobre isso, quando 

representam elementos silvícolas e agrícolas de maior interesse econômico em determinada 

época e, em decorrência disso, acabam por indicar ao estudo as áreas mais propensas ao 

estabelecimento de um processo de antropização mais intenso. Isso inclusive deixou de ser 

apenas inferência com as elaborações cartográficas proporcionadas pelo desenvolvimento 

tecnológico de meados da década de 1960, quando se deu início ao uso de aviões para a 

realização dos levantamentos, aos quais depois se somou ferramenta de imageamento com 

radar.  

 Fruto desses recursos tecnológicos, no início da década de 1980 se tinha um 

conhecimento considerável das categorias florísticas. Não obstante, ao que diz respeito às 

marcas da sociedade na dimensão ecológica do território, as cartas da SUDENE e do 

RADAMBRASIL eram certo modo limitadas em categorias e ou em detalhamento. Ainda que 

estas tiveram à sua época funções importantes no emprego de políticas públicas, quando se 

busca hoje entender os processos territoriais, ambos os produtos não permitem pensar esse tema 

de forma contínua e detalhada temporalmente. 

 Ainda assim, o esforço de análise das espacialidades cartográficas amparada na 

compreensão de seu contexto permitiu que aqui se elegesse áreas do estado com maior 
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transformação da cobertura vegetal pela ação humana, quais sejam: o Sul e o Noroeste da 

Mesorregião Oeste Potiguar; o Seridó, localizado no Sul da Região Central Potiguar; e grande 

parte do Litoral Oriental. Nas representações, tais áreas recorrentemente foram apontadas como 

propícias ao estabelecimento ou mesmo ocupadas de diversas atividades agropecuárias, sendo 

o Vale do rio Açu também apontado com a presença de extrativismo da palmeira de Carnaúba. 

 Quando se parte para a análise das espacializações a partir de 1985, tais padrões de áreas 

antropizadas são endossados pelos dados provenientes dos mosaicos Landsat, com o diferencial 

de que, se antes se tinha apenas duas grandes categorias no mapa aqui construído com as cartas 

da SUDENE e das generalizações também encontradas sobre a carta do RADAMBRASIL, 

agora cinco grandes categorias figuram no território potiguar: 1) Floresta Natural; 2) Formação 

Campestre; 3) Pastagem; 4) Agricultura e 5) Mosaico de Agricultura ou Pastagem. Destas 

categorias, é necessário mencionar ainda que ambos produtos mencionados anteriormente 

possuíram para essas três categorias antrópicas a representação em apenas uma categoria geral. 

Com uma resolução espacial de 30m, é possível pensar sobre as modificações nessas 

categorias, em seus espraiamentos e diminuições, durante os 16 anos de análise, os quais para 

uma melhor apresentação e compreensão serão discutidos em conjuntos quadrienais, sendo o 

primeiro destes o compreendido entre 1985 e 1988 (Mapa 18).  

Nesse sentido, começando-se a partir da Mesorregião Oeste Potiguar, constata-se que, 

conforme já era observado nas representações pretéritas, há uma concentração de áreas de 

pastagem que abrangem desde os municípios de Apodi e Caraúbas aos municípios do extremo 

Sul do estado, na divisa com o Ceará e a Paraíba referente aquela mesorregião. Ocorre, no 

entanto, uma descontinuidade considerável nas imediações da unidade morfoestrutural Maciços 

Residuais (PRATES; GATTO; COSTA, 1981), na qual estão localizados os municípios 

serranos de Martins e Portalegre. Tal diminuição se limita às vertentes das serras, onde inclusive 

prevalece a vegetação do tipo Floresta Estacional Semi-Decidual, a qual, devido ao seu porte 

mais robusto, se diferencia do que se encontra na depressão sertaneja, então classificada como 

Savana-Estépica Arborizada ou Savana-Estépica Florestada (MEDEIROS, 2016; 

MAPBIOMAS, 2019, IBGE, 2012). Apesar disso, no topo da serra observa-se a presença de 

pastagens que, ainda que bastante reduzida, apresenta segue a lógica de uso identificada no 

entorno em áreas da Depressão Sertaneja. 
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Mapa 18 – Transformações da cobertura do solo potiguar entre 1985 e 1988 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 
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Ainda como parte integrante da mesorregião em questão, há nos vales dos rios Apodi-

Mossoró e Açu áreas de pastagem que estão certo modo conectadas ao adensamento 

anteriormente mencionado, ambas oscilando em dimensões longitudinais aos os cursos d’água 

a distâncias de 5 km e 10, respectivamente. 

A Formação Campestre, caracterizada principalmente pelo predomínio de espécies 

herbáceas e arbustivas, é mais uma das categorias de escala importante no Oeste Potiguar, mas 

que também se espraia pela Mesorregião Central Potiguar, ocorrendo no território de ambas 

regiões administrativas em quatro núcleos mais ou menos distintos que se diferenciam em dois 

subgrupos mediante a condição de estarem em áreas inundáveis ou não. Quanto a primeira 

possibilidade, os dois núcleos se localizam nos estuários dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-

Açu, já no segundo caso, que no contexto da Caatinga é classificado como Savana-Estépica 

Parque e Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa (IBGE, 2012), se distribui desde o centro da 

Mesorregião Central Potiguar, aproximadamente no município de Lajes e se estende para Oeste 

até a margem direita do maior reservatório do estado, a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, onde a partir da margem direita dá lugar a uma faixa de aproximadamente 5 km de 

vegetação da Caatinga, mas logo volta a ocorrer até a divisa dos municípios de Augusto Severo 

e Paraú. À montante da referida barragem a espacialização da Formação Campestre segue o 

curso do Piranhas-Açu, se adensando e se espalhando pela rede hidrográfica do Seridó potiguar 

até o extremo Sul do estado em sua Mesorregião Central. 

Em se tratando da vegetação de Caatinga, no período em análise algumas áreas chamam 

atenção no território potiguar. Merece destaque nesse âmbito a porção do território potiguar 

compreendido delimitado no Norte por Mossoró, no Sul pelo município de Felipe Guerra e 

adjacências, no Leste por Açu e no Oeste pelo estado do Ceará, na qual percebe-se 

predominância da formação natural frente às demais categorias que refletem a ação humana. 

Em grau de preservação e escala de abrangência menores, há também outras áreas que como o 

Sul da barragem Armando Ribeiro, a qual se estende perpassando o entorno da Serra de Santana 

e se integra a outra área que também apresenta a vegetação bastante preservada, localizada na 

divisa das Mesorregiões Central e Agreste, assim como também em algumas parte do Seridó. 

 Na Mesorregião Agreste Potiguar a maior presença de atividades antrópicas e a 

consequente maior rarefação das áreas de vegetação preservada são proporcionais ao avançar 

rumo a Leste, sendo esse fato mais presente nos municípios mais a Sul. No geral os padrões de 

uso, também mudam conforme se lança essa visada sobre o território, de modo que se 

inicialmente prevalece a pastagem e o mosaico de agricultura e pastagem, este último ganha 
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maior destaque ao se adentrar à Mesorregião do Leste Potiguar, sobretudo em sua porção Norte, 

ao passo que no Sul prevalece as áreas de agricultura, em razão da produção açucareira. 

 No Leste Potiguar há de se notar ainda a presença de diversas áreas com Formação de 

Florestal Estacional Semi-Decidual, as quais eram encontradas isoladas entre si em vários 

locais, desde o extremo Norte da mesorregião até o Sul, dos quais o município de Touros era 

aquele que então possuía a área maior extensão e outros, por sua vez, apresentavam fragmentos 

menores, como no caso do Parque das Dunas de Natal, que abriga uma reserva dessa formação, 

conforme pode ser observado na  porção territorial do município nas representações. 

 O comportamento das cinco categorias durante os quatro anos do período em análise 

pode ser melhor apreendido nos gráficos gerados a partir dos indicadores comparativos entre 

as mesorregiões do estado (Gráfico 1)54, de modo que neles é possível tanto perceber as 

principais características da vegetação e dos usos em cada recorte, complementando assim a 

caracterização que vem sendo feita durante esta e nas sessões anteriores, quanto também captar 

as transformações registradas, em termos de expansão e retraimento das espacializações. Assim, 

percebe-se que em termos proporcionais aos seus territórios cada uma das mesorregiões possui 

uma tendência que direcionada a um dos tipos de categorias, o que confere a elas particularidade 

frente ao todo do estado.  

Dentre os recortes, o Agreste potiguar se apresenta como aquele que possuía o maior 

nível de áreas cobertas por Floresta Natural, com pontuação máxima, isto é, nível 5, nos três 

primeiros anos, que se seguiu de diminuição para o nível 4 em 1988. Em segundo lugar nesse 

quesito está o Oeste Potiguar, que inicia o período em nível 4 e já em 1987 decai para o 3, se 

igualando ao patamar que o recorte Central Potiguar permaneceu todo o período. Logo, o menor 

nível foi atingido pelo Leste Potiguar, que pontuou no nível dois na primeira metade do período 

e nível 1 na segunda metade. Em relação ao outro sub-indicador de vegetação natural, da 

Formação Campestre, seu comportamento também seguiu essa tendência de diminuição, mas, 

no entanto, há de se destacar que ela figura como a que mais pontua na região Central Potiguar, 

isoladamente, inicialmente com nível 5 e a partir de 1987 com nível 4. O Oeste Potiguar, que 

conforme visto no mapa anterior possui considerável presença dessa formação, se localizou no 

nível 2, em razão da grande quantidade de áreas encontradas na mesorregião Central, ficando 

assim no mesmo patamar do Agreste, que possui menor proporção da formação bastante 

dispersa em seu território. 

 
54 Para compreensão do princípio do cálculo da escala de pontuação dos indicadores utilizados, ver quadro 
explicativo apresentado em 2.2.3.3 Pesquisa de Laboratório. 



133 
 

Gráfico 1 – Indicadores das mesorregiões potiguares entre 1985 e 1988 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 

 

Quanto aos subindicadores relativos às atividades antrópicas, o Oeste Potiguar se coloca 

como a principal mesorregião com áreas de pastagem, apresentando durante todo período o 

nível 4, seguindo-se pela Central Potiguar, que tinha inicialmente nível 2 e a partir de 1988 

pontuou com o nível 3. As demais regiões pontuaram com o nível 1. Já em relação à ao 

subindicador da presença de agricultura se constata o Leste Potiguar como recorte consolidado 

no nível 3 durante todo o período, seguido pelo Central Potiguar igualmente consolidado um 

nível abaixo, pelo Agreste Potiguar, que inicia o período no nível 1 e oscila entre este e o nível 

2, e, por fim, o Oeste Potiguar, que pontuou no nível 1 em todos os 4 anos. No subindicador 

referente ao mosaico agricultura e pastagem, que diz respeito a áreas que estão em estado de 

transição, seja para o cultivo quando na preparação pra o plantio ou colheita, seja de em 

processo de recuperação da vegetação natural (MAPBIOMAS, 2019), tinha durante o período 

o Leste Potiguar como principal recorte de ocorrência, com nível 4, inicialmente, e nível 5 a 

partir de 1988, enquanto as demais mesorregiões oscilaram entre os níveis 1 e 2. 

Um elemento importante que deve ser relacionado ao comportamento aos 

subindicadores quando na sua interpretação são as estiagens prolongadas, em razão da condição 

semiárida de grande parte do território potiguar.  Nesse sentido, o período de seca registrado 

entre as décadas de 1970 e 1980. Se as estiagens prolongadas até então registradas no século 
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XX tiveram duração de um a três anos, a seca em questão durou seis anos, ao se iniciar em 1979 

e se estender até 1984. Diante dos efeitos que o fenômeno de contornos climático e social possui 

sobre a economia agropecuária dos estados atingidos, é de se esperar que os dados de cobertura 

do solo potiguar da época reflitam seus sinais. Nesse sentido, ao passo que o primeiro ano do 

período é aquele imediatamente posterior ao fim da estiagem, observa-se nas mesorregiões 

Central e Agreste, determinada pontuação nos subindicadores de cobertura vegetal natural que 

diminui quando os indicadores relacionados às atividades agropecuárias aumentam. Juntamente 

com a Oeste, essas três mesorregiões são aquelas mais são atingidas pelos efeitos das secas, por 

se localizarem na porção semiárida do estado. O Oeste, porém, não teve grande diminuição a 

ponto de significar modificação na pontuação dos subindicadores antrópicos, mas sim em dados 

absolutos. O comportamento diferenciado desta mesorregião muito provavelmente se relaciona 

a sua menor participação na produção agrícola do estado que, excluindo-se os casos 

particulares, cresce proporcionalmente de Oeste para Leste do território, isto é, das áreas de 

predominância cristalina e recorrente escassez de chuva ao oposto disso no Agreste e no litoral 

oriental. Saldo positivo também foi observado no Leste, com aumento nas áreas relativas ao 

mosaico de agricultura e pastagem, o que leva a considerar os possíveis efeitos da estiagem 

prolongada em seus municípios, muitos dos quais que apresentam parte do seu território com 

características de Agreste, possuindo ainda uma relativa susceptibilidade aos efeitos de falta de 

chuva do que as porções de maior influência litorânea. 

Quanto ao segundo recorte temporal, referente ao período compreendido entre os anos 

de 1989 e 1992 (Mapa 19), observa-se que quando se compara o primeiro ano deste em relação 

ao início do período anterior ocorreu uma diminuição de 8% da cobertura de vegetação natural 

do território potiguar, dado que, segundo dados do MapBiomas (2019), essa categoria antes 

correspondia a 4.770.088,29 hectares e passou a ocupar 4.400.992,65 hectares. Essa diminuição 

ocorreu de maneira mais intensa no Oeste Potiguar, onde em todos os municípios a vegetação 

arbórea do tipo florestal ocupava 1.273.666 hectares em 1985 e foi reduzida a 1.125.756,11 

hectares em 1989, sendo Mossoró e os municípios vizinhos de Upanema, Apodi e Caraúbas 

aqueles que mais apresentaram redução. Também foi observada diminuição nessa mesorregião 

em relação à vegetação do tipo campestre, a qual nesses mesmos anos de referência foi reduzida 

de 105.603,78 hectares para 82.384 hectares, o que neste caso teve como núcleo principal 

transformação o município de Paraú. 
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Mapa 19 – Transformações da cobertura do solo potiguar entre 1989 e 1993 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 
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Com o avançar dos quatro anos até 1992 foi mantido esse padrão de transformação da 

cobertura e uso do solo no Oeste Potiguar, com as áreas anteriormente apontadas como dando 

lugar às pastagens. A exceção, no entanto, ocorreu no Sudoeste de Apodi e em Serra do Mel, a 

partir de 1989 e com intensificação em 1990 em diante, onde se observou o surgimento de áreas 

de agricultura com cultivo anual semi-perene. Para se ter uma ideia da transformação observada 

nesses municípios, Apodi, que tinha 66,37 hectares de agricultura em 1989, passou a ter em 

1992 áreas que juntas somavam 1.976,73 hectares; Serra do Mel, por sua vez, tinha 243, 59 

hectares e passou a ter 1.068, 07 hectares durante o mesmo intervalo. 

 Em relação às demais mesorregiões o comportamento como já apontado foi de avanço 

das áreas de atividades agropecuárias sobre os redutos de vegetação natural, consideradas as 

diferenciações florísticas aqui também já discutidas. Porém, merece menção um fenômeno em 

particular que se observou durante o período em foco, referente à um considerável área de 

formação florestal localizada no município de Touros, talvez a mais extensa à época, que foi 

transformada em formação savânica e, muito provavelmente assim identificada pelos sensores 

quando registrada após o desmatamento, apresentou características de mata secundária 

Os indicadores do período de referência (Gráfico 2) no geral representam os as 

características apontadas no período anterior já, em relação a caracterização das mesorregiões 

em suas grandes categorias de formações florísticas e o uso das terras por essas ocupadas frente 

a pressão das atividades antrópicas. No entanto, as flutuações nas pontuações refletem algumas 

modificações que foram observadas no período, conforme já discutido. Desse modo, o Oeste 

Potiguar conquistou posição de destaque em relação às áreas de pastagem e se projetou também 

quanto à agricultura, pontuando a partir de 1990, respectivamente, nos níveis 5 e 2, em cada 

subindicador. A mesorregião Central Potiguar não teve grandes variações que significassem 

mudanças na pontuação, mantendo no período estudado a posição diversificada atingida no 

último período, com relativo equilíbrio entre a quantidade de áreas ocupadas por atividades 

antrópicas e formações naturais. Já o Agreste manteve ainda, dentre as demais mesorregiões, a 

maior pontuação quanto aos subindicadores relacionados às formações naturais, ainda que no 

meio do período tenha caído do nível máximo para o 4; quanto aos demais subindicadores a 

mesorregião se manteve estável. O Leste Potiguar neste período manteve na primeira metade a 

pontuação atingida no último ano do período anterior, com a pontuação mínima em relação a 

pastagem e formação florestal, nível 2 para formação campestre, nível 3 para agricultura e 5 

para o mosaico de agricultura e pastagem; sendo a partir da segunda metade do período a 

pontuação deste último reduzida para o nível 4, o que foi compensado nos subindicadores de 

pastagem, que pontuou 2 a partir de 1991, e de agricultura, que pontuou 4 em 1992. Os 
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levantamentos de cobertura do solo indicam que isso ocorreu devido a uma redefinição dos usos 

nas áreas que antes eram categorizadas como o Mosaico de Agricultura e Pastagem, de caráter 

mais integrado quanto aos componentes que lhe definem, cuja cobertura teve entre 1989 e 1992  

uma redução de 16,73% em suas áreas, ao passo que os outros elementos antrópicos de 

cobertura do solo aumentaram. 

 

Gráfico 2 – Indicadores das mesorregiões potiguares entre 1989 e 1992 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 

 

 No terceiro bloco analisado, compreendido no quadriênio dos anos de 1993 e 1996 

(Mapa 20), percebe-se em princípio a manutenção dos processos anteriormente identificados, 

com áreas de vegetação natural dando lugar a pastagem e cultivo de maneira bastante distribuída 

pelo estado, assim como algumas áreas com de considerável concentração de atividades 

agrícolas, com utilização para esse fim de modo mais amplo no período anterior. Esse era o 

cenário posto até o primeiro ano do bloco em análise. Mas, com o decorrer dos demais anos 

que se seguiram, além de terem se consolidado as áreas de cultivo anual e perene em locais 

anteriormente já apontados – como nos municípios de Serra do Mel e Apodi, neste último cuja 

expansão se projetou para Severiano Melo; e o litoral canavieiro, mais a Sudeste do estado –, 

também ocorreu de surgir outros focos de concentração desse tipo de uso nas quatro 

mesorregiões.   
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Mapa 20 – Transformações da cobertura do solo potiguar entre 1994 e 1997 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 
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Nesse quesito, merecem destaque na mesorregião Oeste Potiguar as áreas localizadas 

no Norte dos municípios de Baraúna e Mossoró e na margem esquerda do rio Açu, à jusante da 

Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, em municípios como Açu e Carnaubais; 

na Central Potiguar tal fenômeno se concentrou nos municípios que  possuem  território  no  

topo  da  Serra  de Santana, como Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Lagoa Nova, Bodó e 

Cerro Corá, assim como na margem direita do rio Açu, em municípios como Ipanguaçu, Afonso 

Bezerra e Alto do Rodrigues, que por sinal também possui outro núcleo de  agricultura 

localizado mais a Leste, o qual se espraia por Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta indo até Jardim 

de Angicos; na mesorregião Agreste as áreas desse mesmo núcleo de cultivo seguem pelo 

território de João Câmara e Poço Branco, mas também ocorrem em outros locais como São 

Bento do Norte, Jandaíra e Parazinho; na mesorregião Leste os principais núcleos se localizam 

mais ao Norte, nos municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros e Pureza, 

sendo também encontradas em menor concentração em municípios mais setentrionais, como 

Tibau do Sul e Vila Flor. 

 Como resultado desse fenômeno, a quantidade de áreas registradas na categoria 

agricultura deu um salto de grandes proporções. Se no quadriênio 1989-1992 desse elemento 

foi de 28,22%, que já demonstrava considerável avanço na agricultura do estado, a marca 

atingida no quadriênio superou essa em 8,2 vezes, com uma marca de 233% de crescimento. O 

crescimento foi maior em todas mesorregiões, porém, pesou para esse número principalmente 

os avanços observados na Central, que tinha 2.473,77 hectares em 1993 e registrava 34.986,15 

hectares em 1996; e na Oeste, que de 7.576,52 hectares registrava 51.787,71 hectares nos 

mesmos anos de referência.  

 Os indicadores sobre o período em foco (Gráfico 3) endossam a impressão de ser este 

um momento de transformação dos usos do território para cultivo agrícola nas quatro 

mesorregiões potiguares, sendo o ano de 1994 o marco que marca esse fenômeno. A partir de 

então, é possível perceber como a pontuação referente ao subindicador de uso do solo para 

pastagem decai na maioria das mesorregiões (na Leste ocorreu um ano depois) com posterior 

aumento da pontuação em relação ao de agricultura ou ao de agricultura e pastagem, sendo este 

último caso observado na maioria das mesorregiões (igualmente aqui a Leste se comportou de 

modo distinto, neste caso se mantendo com pontuação 4). 
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Gráfico 3 – Indicadores das mesorregiões potiguares entre 1993 e 1996 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 

 

No mais, quanto a vegetação natural a única que apresentou mudança de posição foi a 

Agreste que, assim como nos períodos passados, oscilou entre a pontuação máxima e a mínima, 

podendo esse fenômeno ter relação direta com o aumento de áreas destinadas às atividades 

antrópicas ou mesmo com a derrubada para extração de lenha. 

Para o último quadriênio aqui tratado, demarcado pelos anos de 1997 e 2000 (Mapa 21), 

observa-se que com exceção da Formação Campestre, que teve crescimento em suas áreas, os 

demais tipos de vegetação natural potiguares apresentaram queda. Vista em relação ao todo do 

estado, a queda na cobertura da Floresta Natural foi de 3,64%, mas quando tratada em específico  

da mesorregião Leste nota-se que diminuição foi concentrada sobre as áreas da Floresta 

Estacional Semi-Decidual, cuja diferença de cobertura registrada no último ano em relação ao 

início do período foi de 20,35%, sendo esse número constituído principalmente das áreas que 

foram desmatadas na região canavieira localizada mais a Sul,  nos municípios de Canguaretama  

(48,72%), Arês (27,34%) e Goianinha (27,34%); e mais ao Norte em Taipu (29,29%), no qual 

as áreas de Cultivo Anual Semi-Perene haviam se expandido nos anos anteriores 

(MAPBIOMAS, 2019).  
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Mapa 21 – Transformações da cobertura do solo potiguar entre 1994 e 1997 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 
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Em relação às áreas de uso agropecuário, nota-se que no período em foco ocorreu um 

considerável aumento das áreas de pastagem, sobretudo no Agreste, conforme pode ser 

observado no mapa. Tal fenômeno se deu principalmente nas áreas antes ocupadas por áreas 

categorizadas como Mosaico de Agricultura e Pastagem, o que se acredita estar relacionado a 

alterações no mercado que permitiram aumentar os rebanhos, com consequente uso das 

propriedades que possivelmente antes estavam sendo utilizadas para plantação ou sem uso para 

o uso como pastagem.  

Os usos agrícolas mantiveram o acelerado ritmo de crescimento iniciado no período 

passado, sendo o principal responsável os avanços de áreas de Cultivo Anual e Perene. 

Alavancadas por esse fenômeno, ao final do período as áreas utilizadas para agricultura 

atingiram o mais alto patamar do século, com um total de 220.567, 95 hectares, quantidade 

bastante expressiva frente aquelas registradas entre 1985 e 1991, quando essa categoria variou 

entre a casa dos 25 e 29 mil hectares. 

 
Gráfico 4 – Crescimento das áreas utilizadas para Agricultura, com discriminação da parcela 

relativa aos dos tipos de cultivo no RN (1991-2000) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do MapBiomas (2019). 

 

 O indicador do período em análise (Gráfico 5) representa desde o ano de 1997 a 

tendência de todas as mesorregiões no aumento das áreas para agricultura. Iniciado o quadriênio 

com a mesorregião Leste isolada com pontuação máxima, no decorrer dos anos as pontuações 

variam, mas acabam com a mesma em primeiro lugar nesse quesito, seguida pelas demais 

Oeste, Central e Agreste, com pontuações um nível abaixo da outra. A transformação de áreas 

de Mosaico de Agricultura e Pastagem para o subindicador relacionado a Pastagem na 
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mesorregião Agreste se evidencia a partir do ano de 1998. Este fenômeno que, apesar de não 

estar relacionado ao aumento das pastagens em outras mesorregiões, como na Leste, que 

aumenta a pontuação em 1999, e na Central e Oeste Potiguar, que um ano mais tarde também 

o fazem.  

 

Gráfico 5 – Indicadores das mesorregiões potiguares entre 1997 e 2000 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do MapBiomas. 

 

No que tange aos subindicadores de vegetação natural, tanto os referentes a Floresta 

Natural quanto aos da Formação Campestre não apresentaram na composição gráfica 

modificação em relação a nenhuma mesorregião apesar de, conforme visto, ambos sofreram 

modificações. No dois casos isso ocorreu devido a diminuição ter sido pequena a ponto de não 

implicar em mudança na pontuação do subindicador, com destaque para ao dado anteriormente 

discutido quanto a aguda diminuição das áreas da Floresta Estacional Semi-Decidual que, 

devido estar agregada aos dados da outra formação de floresta natural, acabou por ser diluída 

no universo de dados maior. 
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4.3 Fatores socioambientais das áreas de maior antropização/tecnificação 

 

 Se em fins do século XX o território potiguar possuía algumas áreas que se mantinham 

com suas características naturais relativamente preservadas, outras por outro lado se 

destacavam ao apresentarem maiores níveis de modificação. Nelas, após um longo processo de 

transformação antrópica dos últimos séculos, a vegetação natural deu lugar às atividades 

agropecuárias ou mesmo antigas atividades deram lugar a outras. Inclusive alguns desses 

algumas dessas apresentaram mudanças resultantes do fenômeno de reestruturação do território, 

observado em território potiguar numa consonância com as modificações ocorridas nas últimas 

décadas no campo brasileiro com cultivos de maior nível técnico no desenvolvimento de 

algumas culturas agrícolas (LOCATEL, 2018).  

No geral, nas delimitações em foco as áreas verdes são mais dificilmente encontradas, 

mas, quando são, possuem menor extensão do que aquelas categorizadas de arquipélagos verdes 

na última subseção. Além de consistirem em usos de áreas que apresentam vantagens 

diferenciadas à prática da agricultura, também significa entender como pressão antrópica 

concentrada em alguns tipos de vegetação e ecossistemas ali encontrados, como por exemplo 

nas florestas de carnaúba e da mata atlântica.  

Conforme visto até este ponto do trabalho, tais áreas antropizadas se localizam em maior 

extensão e concentração no Leste e na parte mais oriental do Agreste, que historicamente 

estiveram em posições de destaque como as áreas utilizadas para o desenvolvimento de 

atividades agropecuárias desde o período colonial. A coleção cartográfica deste trabalho 

simboliza bastante esse cenário. No entanto, conforme se caracteriza aqui logo a seguir com 

alguns casos de destaque, as ações de planejamento regional empreendidas nos anos 1980 e 

1990 tiveram papel fundamental em promover os usos de algumas outras áreas situadas nas 

demais mesorregiões do estado. 

Nesse sentido, a começar pela Região Agrícola do Vale do Apodi-Mossoró (Mapa 22) 

tem-se uma área do estado dentre aquelas que mais apresentaram modificações dos usos do 

território nas décadas de 1980-90. Ocorreu nessa região uma ampliação da fruticultura irrigada 

mediante a exploração de seus solos do tipo neossolos quatzarênicos e neossolos flúvicos em 

extensões planas e aliada da considerável disponibilidade de recursos hídricos. O padrão de 

ocupação dos lotes observado na imagem de satélite reflete bastante esse contexto, com as 

proximidades do rio divididos em lotes para usos agrícolas. Inclusive, a qualidade e quantidade 

dos recursos naturais ali existentes possibilita a mecanização dos solos, de modo que não só 
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pequenos agricultores se instalaram, mas também grandes corporações o fizeram (AMORIM; 

NONATO JÚNIOR; FARIAS, 2018). 

 

Mapa 22 – Região Agrícola do Vale do Apodi-Mossoró 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 A região tem nas suas superfícies de vale de predominância plana anteriormente 

cobertos por carnaúba a configuração de uma economia diferenciada, que coloca seu conjunto 

de municípios em uma situação de destaque frente aos demais do Oeste Potiguar. Os dados da 

Tabela 1 expressam bem essa aptidão para algumas culturas agrícolas específicas, com grande 

participação no todo da mesorregião, ademais de demonstrar a década de 1990 como período 

importante para a transformação desses usos, com potencialização da exploração dos recursos. 

Assim, de acordo com os dados, percebe-se que em 2000 os seis municípios do vale portadores 

das condições naturais que destacamos tinham nas culturas de algodão, castanha de caju, feijão 

e milho sua principal produção, chegando inclusive a corresponder 39% da produção de algodão 

herbáceo e 27% da produção de feijão do Oeste Potiguar. 
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Tabela 1 – Produção Agrícola do Municípios da região no Vale do Apodi em relação a 
produção da Mesorregião Oeste Potiguar no ano de 2000 (em toneladas) 

Municípios 

Algodão 
herbáceo 
(caroço) 

Castanha de 
caju 

Feijão (grão) Milho (grão) 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Apodi 37 2720 501 1400 186 2820 118 3360 
Caraúbas 27 770 900 1225 72 720 56 720 
Felipe Guerra 8 196 7 11 39 360 9 360 
Itaú 2 32 52 61 18 342 9 230 
Rodolfo Fernandes 6 24 212 440 22 328 13 280 
Severiano Melo 3 42 790 700 145 702 32 403 
Total Meso 4075 9820 14013 16758 3594 19743 3720 33639 
Total Vale do Apodi 83 3794 2462 3837 482 5272 237 5353 
% do total da meso 2 39 18 23 13 27 6 16 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (1990; 2000). 

 
 Também localizada na Mesorregião Oeste Potiguar, a Região Agrícola Vale do Baixo 

Açu (Mapa 23) possui alguns elementos similares a região apresentada anteriormente, como por 

exemplo os solo arenoso – neste caso do tipo podzólicos, cambissolos e planissolos (DNOCS, 

[20--]) –, a boa disponibilidade de recursos hídricos e as superfícies com configurações 

relativamente planas; assim como, mais do que a região do vale do Apodi, tem a ocorrência de 

floresta de carnaúba. No entanto, fatores como sua localização à jusante do maior reservatório 

de água do estado, a Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, terminada em 1983, e a 

inauguração do perímetro irrigado Baixo-Açu em 1994 potencializou a produção desse vale, 

sendo sua produção também diferenciada da outra região anteriormente tratada em termos dos 

tipos de produtos e da quantidade produzida. Assim, nesse processo de transformação do 

território, o papel do Estado fundamental na instalação de infraestruturas que, agregadas às 

potencialidades naturais, acabaram por melhorar o aproveitamento agrícola da região. 

 No período estudado, a produção de banana, batata-doce, laranja, limão e manga se 

destacavam como as que mais eram representativas frente ao contexto do Oeste Potiguar 

(Tabela 2). A potencialização da produção durante a década de 1990 também é algo importante 

a se considerar, ao que pesa os recursos técnicos anteriormente mencionados. Contudo, a região 

já registrava bons números em 1990, ao corresponder em mais da metade da produção do Oeste 

Potiguar em relação aos supracitados produtos, com exceção da batata-doce. 

  

 



147 
 

Mapa 23 – Região Agrícola Vale do Baixo Açu 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Tabela 2 – Produção Agrícola dos municípios da Região do Baixo Açu em relação a produção 

da Mesorregião Oeste Potiguar no ano de 2000 (em toneladas) 

Municípios 
Banana 
(Cacho) 

Batata-
Doce 

Laranja Limão Manga 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Açu 261 180 1193 140 153 84 497 188 2058 5280 
Alto do Rodrigues 168 313 151 350 - - - - - 42 
Carnaubais 140 225 - - 36 30 210 70 650 3960 
Ipanguaçu 324 1120 620 60 1760 320 419 60 11008 15000 
Total Meso 1630 2187 6137 1667 2538 622 2755 602 23665 30917 
Total Baixo-Açu 793 1838 1964 550 1949 434 1126 218 13716 24282 
% do total da meso 49 84 32 33 77 70 41 53 58 79 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (1990; 2000). 

 
 A Região Agrícola da Serra de Santana (Mapa 24), conforme anteriormente 

mencionado quando se tratou dos arquipélagos verdes do estado, consiste em um platô residual 

do Terciário que faz parte do Planalto da Borborema, apresentando altitudes da ordem de 500 

a 750 metros. Seu diferencial, em relação ao restante desse conjunto morfoestrutural presente 

em 11,7% do território potiguar (BARROS; MONTEIRO; CESTARO, 2018), é o fato de ser 

plano e coberto por uma faixa de 30 m de espessura composta de arenitos conglomeráticos da 
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Formação Serra do Martins, (latossolos vermelhos amarelos eutróficos e distróficos), também 

similares aos da zona litorânea do estado (SUDENE, 1971; AMORIM; NONATO JÚNIOR; 

FARIAS; 2018;). 

 

Mapa 24 – Região Agrícola da Serra de Santana 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Encravada em uma porção do território potiguar amplamente marcada por terrenos do 

cristalino e seus solos no geral rasos, a Serra de Santana tem no seu conjunto de solos arenosos 

e profundos um diferencial que permitiu colocar os municípios nela localizados em destaque 

na produção de castanha de caju, fava, mandioca, maracujá e milho, conforme pode-se observar 

na Tabela 3. A produção de mandioca, por exemplo, em 2000 marcou o notável patamar de 

80% da mesorregião Central e, inclusive, na década anterior estava com 4 pontos percentuais 

acima. Com exceção desta, que apresentou uma pequena queda, as outras culturas aumentaram 

bastante de produção no período, como a castanha de caju e o milho, que subiram mais de 20 

pontos. Destaque também para a fava e o maracujá, que não foram observadas em 1990, mas 

em 2000 representavam 85 e 52%, respectivamente, da produção total da Central Potiguar. 
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Tabela 3 – Produção Agrícola do Municípios da região da Serra de Santana em relação a 
produção da Mesorregião Central Potiguar no ano de 2000 (em toneladas) 

Municípios 
Castanha de 

caju 
Fava (em 

grão) 
Mandioca Maracujá Milho 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Bodó - 240 - 180  4500 - - - 600 
Cerro Corá 150 1058 - 60 8440 3000 - 120 -  50 
Lagoa Nova 192 2640 - 105 6000 4000 - 150 - 1120 
Santana do Matos 40 84 - 8 6000 3196 - - - 75 
São Vicente  90 348 - 50 1000 1500 - 30 - 210 
Ten. Laurentino Cruz 328 570 - 30 12000 9600 - - 50 241 
Total Meso 2155 7806 1 508 34392 32284 - 580 377 6775 
Total S. de Santana 800 4940 - 433 28840 25796 - 300 50 2896 
% do total da meso 37% 63% 0 85% 84% 80% 0 52% 13% 43% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE (1990; 2000). 
Nota: Para o ano de referência os dados dos municípios que ainda não haviam sido emancipados correspondem 

ao município de origem. Neste caso, para Tenente Laurentino Cruz utilizou-se os dados de Florânia, já os de 
Bodó encontram-se agregados aos de Santana do Matos. 

 
 O último dos recortes a ser tratado de modo específico aqui diz respeito à Região dos 

Tabuleiros da Cana de Açúcar (Mapa 25). Suas características naturais preponderantes são a 

geologia sedimentar, com solos arenosos e profundos da Formação Barreiras, e a geomorfologia 

de relevo tabular suavemente ondulado, do compartimento dos tabuleiros costeiros, e o volume 

anual de precipitação que gira em torno dos 1500 mm (AMORIM; NONATO JÚNIOR; 

FARIAS, 2018). Tal configuração implicou em dois outros fatos geográficos, dos quais um é 

natural, relacionado à ocorrência Mata Atlântica; e o outro antrópico, cujo início remonta o 

período colonial, a partir de quando essa parte do território potiguar passou a ser explorada pela 

cultura de cana de açúcar.  

No decorrer dos séculos e sobretudo nas últimas décadas essa produção passou por uma 

série de reformulações tecnológicas, mas até os dias de hoje permanece como geradora de bons 

dividendos à economia do estado. Na imagem de satélite apresentada no mapa é possível 

observar os recortes dos lotes das propriedades utilizadas para o estabelecimento dos canaviais, 

configurando assim uma área ocupada majoritariamente por monoculturas dotadas de nível 

técnico relativamente maior que maioria das áreas agrícolas do estado. Além dessa porção 

referente a Arês, São José de Mipibu e Nísia Floresta, a densificação dessas áreas se espraia em 

direção ao extremo Sul do estado, até Canguaretama e Baía Formosa, assim como ao Norte, até 

Ceará-Mirim e Pureza, conforme Mapa 36. Há ainda de se mencionar a produção que no período 

foi registrada no Oeste Potiguar, cuja expressividade se apresentou baixa frente aos resultados 

da produção do Agreste e, sobretudo, do Leste, tal como historicamente se observou. 
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Mapa 25 – Região dos Tabuleiros da Cana de Açúcar 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Mapa 26 – Produção de Cana de Açúcar nos municípios orientais do RN em 2000 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
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Após tratados esses recortes, cabe ponderar sobre a criação de gado, elemento que 

emergiu nos mapas de todo o século e nos indicadores como importante marca no território 

potiguar. A espacialização dessa produção na malha municipal (Mapa 27) permite perceber 

diversas coerências espaciais relacionadas às observações das imagens Landsat.  Os municípios 

de maior efetivo de rebanhos são no geral são aqueles localizados em áreas de maior 

antropização, como por exemplo nos Compartimentos Elevados do Oeste, onde ficam bem 

definidos cartograficamente os municípios de maior altitude, com menos rebanhos e suas áreas 

verdes localizadas nos terrenos acidentados das vertentes (como será visto mais à frente), fator 

de dificuldade para criação de gado; e os da depressão que apresentam maior efetivo de 

rebanhos. O mesmo acontece nos demais municípios em outros casos do estado.  

 
Mapa 27 – Criação de Gado no RN em 2000 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda assim, há de se ponderar que esse mapa deve ser pensado em conjunto com os 

outros elementos do complexo geográfico potiguar, evitando-se que seja tratado como indício 

definidor principal das áreas mais antropizadas, a exemplo do que ocorre em alguns municípios 

canavieiros do sudeste do estado, onde os dados indicam haver menos rebanhos em 2000 e, 

como visto, há ali o predomínio de campos de plantação, sendo então seu fator predominante 

de antropização. 
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4.2 Fatores socioambientais dos arquipélagos verdes 

 

Ao final do século XX, conforme esperado em razão das ações de incentivo estatal e da 

tendência de aumento da produção agropecuária, bem como com as demandas de consumo pelo 

crescimento da população, era possível perceber em todas as quatro mesorregiões do território 

potiguar uma realidade de distribuição e densificação das áreas antropizadas consideravelmente 

distinta daquela antes observada, tanto quando se leva em consideração os produtos Landsat, 

obtidos durante os 16 anos anteriores quanto os demais materiais oriundos de levantamentos 

mais antigos. A pesar disso, os fatos geográficos de algumas áreas fizeram com que elas fossem 

tratadas pela sociedade de modo diferenciado das demais, sendo pelo processo de seletividade 

impactadas distintamente pela tecnificação do território. 

Constata-se que no ano de 2000 essas áreas apresentavam maior concentração de 

vegetação natural e a consequente menor presença de atividades agropecuárias do que outras, 

o que faz delas um campo potencial para ações que venham explorar as possibilidades de 

gestões sustentáveis, em que se busque formas de uso do território que congreguem também a 

manutenção do patrimônio ecológico. Isso porque, há de se levar em consideração a princípio 

o cenário de degradação existente em ambos os biomas do estado, o que coloca em risco a 

preservação de espécies da fauna e da flora; depois, deve-se compreender que esses elementos 

naturais anteriormente citados também configuram ótimas alternativas em potencial para 

diversificação das atividades econômicas por meio do turismo ou de impacto na qualidade de 

vida com aproveitamento dos serviços ecossistêmicos.  

Como forma de abarcar um pouco da complexidade socioambiental desses lugares 

existentes no território potiguar, alguns deles são tratados em seus principais elementos a seguir. 

Contudo, antes se apresenta um cenário geral dos mecanismos de gestão do território potiguar 

voltados para manutenção de ambientes específicos de maior apelo paisagístico e outros mais 

gerais de proteção dos biomas do estado. Intenta-se com esse exercício subsidiar a reflexão 

quanto as perspectivas futuras de gestão dos arquipélagos verdes a serem construídas. 

As iniciativas de gestão presentes no estado perpassam as diversas esferas 

governamentais, indo desde o município, passando pelo estado, até o âmbito federal, sendo 

amparadas independentemente da jurisdição pela Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, que 

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2002). O sistema 

foi criado com foco em incentivar o estabelecimento das Unidades de Conservação (UCs) em 

todo o território nacional, de modo que suas ações foram delimitadas nos objetivos da lei de 

criação, os quais no geral envolvem promover a manutenção, proteção, e restauração dos 
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ecossistemas nacionais, contribuindo para a valorização dos conhecimentos científico e das 

comunidades tradicionais na busca do desenvolvimento sustentável pautado nos recursos 

naturais, com a proteção das paisagens naturais e pouco alteradas do país (BRASIL, 2002).  

Existem 12 tipos UCs que se dividem em dois grupos a depender da possibilidade de 

uso direto ou indireto dos recursos naturais. Estes grupos receberam, respectivamente, o título 

de UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável. O Rio Grande do Norte possui um total de 

19 UCs atualmente regulamentadas e outras seis em processo de criação (IDEMA, 2019; 

BRASIL, 2002), no geral definidas como sete tipos de usos contemplados, conforme expresso 

no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Características gerais das UCs do RN 

Tipos de Unidades de Conservação Características 

Estação Ecológica 
Proteção integral 

Proibido áreas particulares e visitação pública; 
pesquisa científica depende de autorização. 

Reserva Biológica  
Proteção integral 

Proibidas áreas particulares; visitação apenas 
com fins educacionais 

Parque Nacional 
Proteção integral 

Proteção Integral – proibidas áreas particulares; 
permitida visitação pública; pesquisa científica 
depende de autorização. 

Área de Proteção Ambiental 
Uso sustentável 

Áreas públicas ou particulares, com possíveis 
restrições de uso; pesquisa e visitação a critério 
do proprietário. 

Floresta Nacional 
Uso sustentável 

Proibidas áreas particulares; permitida a 
permanência de populações tradicionais; 
pesquisa e visitação permitidas a critério do 
órgão responsável.  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Uso sustentável 

Áreas particulares desapropriadas se necessário; 
visitação e pesquisa incentivados; exploração 
dos recursos naturais de acordo com o plano de 
manejo. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Uso sustentável 

Para estabelecimento deve ser dotada de 
regulamento respaldado por órgão responsável, 
em que sejam previstas atividades científicas, 
turísticas, recreativas e educacionais.  

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2002). 
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De forma integrada às UCs há também as Reservas da Biosfera, ação do Programa 

Homem e Biosfera da UNESCO que conta com um total de 669 áreas delimitadas ao redor do 

mundo, das quais sete se localizam no Brasil: Amazônia Central, Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica, Cinturão Verde da Cidade de são Paulo55, Pantanal e Serra do Espinhaço (MMA, 

2019). No Rio Grande do Norte estão presentes as Reservas da Biosfera da Caatinga e da Mata 

Atlântica, configurando junto às outras iniciativas mencionadas um aparato de gestão territorial 

com potencial para contorno das problemáticas ambientais do estado (Mapa 28). Nestas áreas 

cabe a realização de atividades que sigam o modelo internacional oficialmente incorporado à 

legislação ambiental brasileira, estabelecendo as seguintes diretrizes norteadoras: 

  

gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os 
objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, 
o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 
populações (BRASIL, 2002, p. 16). 

 

Diante dessa constelação de ações de incentivos ao desenvolvimento sustentável, cabe 

agora tratar dos casos notáveis de arquipélagos verdes do território potiguar, aos quais se 

buscará sempre ter em mente o conjunto esse conjunto ferramentas de gestão territorial, tendo 

em vista, assim, contribuir quanto às alternativas para as problemáticas existentes.  

Começando-se de Leste a Oeste do estado, temos o caso do Arquipélago Verde das 

Vertentes dos Compartimentos Elevados do Oeste (Mapa 29) localiza-se ao Sul da Mesorregião 

Oeste Potiguar e desde as primeiras representações agrícolas do século XX tinha as atividades 

de criação de gado e de cultivos agrícolas como algodão, cana, milho, feijão e fumo (BELLO, 

1908) apontadas como aquelas que era então desenvolvidas, sendo seu solo classificado como 

muito fértil por Luetzelburg (1922) nos tempos da IFOCS. Nas representações da segunda 

metade do século o padrão de ocupação já apontava com precisão para uma composição de 

manchas relacionadas a atividades agropecuárias, mas que também possuía algumas ilhas de 

vegetação de caatinga preservada, mais especificamente do tipo Estépica Arbórea Aberta sem 

Palmeira e, em menor quantidade, Densa com Palmeira (PRATES; GATTO; COSTA, 1981). 

No entanto, ainda que possuindo todo esse potencial, em que pesa o clima serrano por ser mais 

úmido e relativamente menos rigoroso do que o registrado na depressão sertaneja, essa porção 

do território potiguar manteve consideráveis áreas de vegetação natural preservada.  

 
55 Para mais informações sobre a totalidade de Reservas da Biosfera brasileiras, cf.: < https://mma.gov.br/areas-
protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera>. 
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Mapa 28 – Unidades de Conservação e Reservas da Biosfera do território potiguar 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Acontece que em razão da configuração geomorfológica dessa parte do território 

potiguar, caracterizada por vales em V profundos de amplitudes que ultrapassam os 400 metros 

e topos serranos aplainados, a ocupação do solo pelas atividades agrícolas da região se 

concentraram em algumas áreas específicas do território. Têm-se ali uma composição de áreas 

agrícolas alternadas por consideráveis manchas verdes remanescentes, sendo as primeiras 

localizadas na depressão interplanática, onde predominam as pastagens (municípios de 

Francisco Dantas, Pau dos Ferros, Encanto, Água Nova e Marcelino Vieira), e nos topos planos 

do compartimento (municípios de Martins, Portalegre, Luiz Gomes e São Miguel), mais úmido 

e sedimentar que potencializa a exploração agrícola; já as segundas se concentram sobretudo 

nas vertentes das serras, onde a ocupação pelas atividades agropecuárias encontra dificuldades 

perante a declividade existente. 

 

Mapa 29 – Arquipélago Verde das Vertentes dos Compartimentos Elevados do Oeste 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Um pouco mais ao Norte dos compartimentos elevados do Oeste localiza-se o 

Arquipélago Verde da Chapada do Apodi-Sul (Figura 30). Essa porção do território sempre foi 

destacada nos mapas da primeira metade do século XX como uma zona diferenciada do 



157 
 

território potiguar devido, sobretudo, às características geológicas lá encontradas, das quais se 

configuram outros elementos fisiográficos. Frente a realidade da maior parte do território 

potiguar que possui embasamento de rochas cristalinas, a região em questão é formada por 

sedimentos do Cretáceo e das aluviões quaternárias da Bacia Potiguar (CPRM, 2000), fator 

preponderante para que se encontre na chapada consideráveis reservas de água subterrânea e 

petróleo, assim como também se observe características de vegetação distintas das demais áreas 

do entorno.  

 

Mapa 30 – Arquipélago Verde da Chapada do Apodi-Sul 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Contudo, ainda que esses terrenos tenham se mantido com a cobertura vegetal por 

inaptidão agropecuária, nos dias atuais apresentam um valor paisagístico importante que já 

rende frutos. Explorados em conjunto com o clima ameno da serra, os cenários de mata 

preservada observados dos mirantes contrastam com a paisagem da depressão sertaneja que 

domina maior parte do estado.  

Quanto à vegetação, além da amplamente encontrada formação do tipo Estépica Aberta, 

sem Palmeira (caatinga arbustiva), na Chapada do Apodi também se pode observar duas das 
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três manchas existentes no território potiguar da formação do tipo Estépica Densa, sem Palmeira 

(caatinga arbórea) (PRATES; GATTO; COSTA, 1981), que inclusive no mapa de Mattas e 

Campos do Brasil (CAMPOS, 1911) já figurava como área de maior concentração de matas, 

em contraponto aos campos da região do cristalino. 

Essa condição de certa exclusividade ecológica, quando se leva em consideração o RN, 

chama atenção para o cuidado que deve ser despendido em uma gestão de exploração desses 

recursos naturais, seja quando se tenha em vista a exploração simbólica pelo turismo, que na 

região tem o Lajedo de Soledade como principal atração; a extração de petróleo e, sobretudo, a 

exploração agrícola. Esta última em especial porque, devido às características fisiográficas já 

mencionadas, torna-se possível na região a produção de frutas tropicais em larga escala por 

meio de agricultura irrigada, que o estado exporta para outras regiões do país e para o exterior, 

demandando e impactando grandes áreas nas quais a vegetação natural é retirada.  

Ademais, no que tange a gestão do território, mas não necessariamente à exploração dos 

recursos naturais, é o fato de estar localizada nessa região a segunda maior cidade do estado, a 

qual inclusive exerce importante centralidade regional em municípios potiguares e cearenses 

do seu entorno. Atualmente zona da cidade já configura uma descontinuidade entre a porção 

Sul e a porção Norte do arquipélago, assim se colocando como um desafio a ser equacionado 

com a expansão urbana em potencial. 

O Arquipélago Verde da Borborema Potiguar Nordeste (Mapa 31) é também definido 

preponderantemente pelo relevo ou, mais precisamente, pelo o caráter aguçado deste que impôs 

certa adversidade à ocupação pelas atividades agropecuárias e resultou em considerável 

concentração de áreas verdes preservadas, cujos registros cartográficos antigos sempre às 

caracterizaram como tal, seja nos mapas da primeira metade do século ou da segunda.   

Em sua totalidade, o Planalto da Borborema se estende por porções do território dos 

estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, apresentando formas de 

relevos dos tipos aguçada, convexa e tabulares (PIVETTA, 2012). No território potiguar a 

formação da Serra de Santana é o exemplo mais destacado, por ter uma superfície plana coberta 

por camada sedimentar, característica bastante comum a essa formação planáltica (AMORIM; 

NONATO JÚNIOR; FARIAS, 2018). Não obstante, em específico à área que se localiza o 

arquipélago verde em foco, a disposição do relevo é condicionada por estrutura dobrada 

bastante falhada, caracterizada por extensos alinhamentos de cristas SO-NE, cujos solos das 

áreas deprimidas delgados em razão de terem sido intensamente dissecados, o que acentua a 

condição de semiaridez (PRATES; GATTO; COSTA, 1981; DINIZ et al., 2017) e, muito 

provavelmente, contribuiu para a configuração do que se observara em 2000, em termos de 
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cobertura do solo ainda com a vegetação natural recobrindo extensões de vários quilômetros 

continuamente. Assim, apesar de algumas partes da Borborema Potiguar serem exploradas por 

atividades tais como a mineração e desmatamento da caatinga, as condições do conjunto 

fisiográfico implicam também como limitantes, principalmente ao desenvolvimento da 

produção agrícola (BARROS; MONTEIRO; CESTARO, 2018). 

 

Mapa 31 – Arquipélago da Borborema Potiguar Nordeste 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Do ponto de vista dos mecanismos de gestão sustentável já estabelecidos no estado, a 

região não é contemplada por nenhum projeto de UCs, ao passo que, mesmo sofrendo menor 

pressão antrópica, devido aos fatores anteriormente discutidos, se faz necessária ações que 

venham resguardar a área de futuras tensões ambientais. Isso porque localiza-se ali, 

precisamente no município de Cerro-Corá, a nascente do rio Potengi, curso d’água de grande 

importância histórica, econômica e ambiental para o estado que deve receber maior cuidado do 

poder público. Assim, ficam abertas as possibilidades de uso e utilização desse elemento como 

forma de atrativo turístico para a área, que também tem uma característica paisagística que para 

isso contribui. 
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Por fim, o último recorte a ser tratado aqui se refere ao Arquipélagos Verdes da 

Transição Sedimentar-Cristalino (Mapa 32), o qual faz parte de um conjunto de áreas que se 

espalham de Norte a Sul do território potiguar, demarcando a transição entre o agreste e o sertão. 

Contudo, em específico a parte mais setentrional, tal como o mapa representa, também se 

estende até próximo ao litoral no extremo Norte da Mesorregião Leste Potiguar, nos municípios 

de São Miguel do Gostoso e Touros.  

 

Mapa 32 – Arquipélagos Verdes da Transição Sedimentar-Cristalino 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Os principais fatores geográficos que contribuem para essa configuração são o 

arcabouço geológico e o clima ali presentes, os quais apresentam dados característicos de 

transição entre as regiões mais e as menos propícias ao desenvolvimento da agricultura no 

estado. Em relação ao primeiro fator, o surgimento desses arquipélagos se dá no sentido L-O, 

logo após as áreas de maior densidade das atividades agropecuárias, localizadas sobre os 

terrenos sedimentares orientais que logo dão lugar às rochas metamórficas e ígneas do cristalino 
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potiguar56 (OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2019). Quanto ao clima, o segundo fator apontado, 

também tem início nessa porção do território as áreas abrangidas pelas isoietas menores a 960 

mm, definidoras da abrangência do clima semiárido (PRATES; GATTO; COSTA, 1981). 

Juntos, tais fatores configuram historicamente um contexto de maiores dificuldades às 

atividades agropecuárias, o que até então significou a manutenção dessas manchas verdes com 

considerável e relativa preservação. 

A região em foco não sedia nenhuma das UCs atualmente instituídas ou em processo de 

criação no estado. No entanto, possui duas áreas prioritárias a receberem projetos de 

desenvolvimento sustentável, conforme estabelecido pelas Reservas da Biosfera. A primeira 

delas se localiza mais ao Norte, compreendendo parte dos municípios de São Miguel do 

Gostoso, Touros, João Câmara, Pureza, Pedra Preta e Jardim de Angicos; já segunda, se localiza 

mais ao Sul, em parte dos municípios de São Tomé, Barcelona, São Paulo do Potengi, Lagoa 

de Velhos, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Tangará e Santa Cruz. 

 Ainda que essas delimitações não tenham sido materializadas em UCs, essas áreas ainda 

preservadas ficam como recursos naturais a serem institucionalizados nos diversos projetos que 

a região pode receber. Sobretudo quando se fala da porção do extremo Norte, que faz parte dos 

Tabuleiros dos Ventos e que juntamente às outras regiões do estado confere a ele os títulos de 

maior produtor, com 4,5 GW, e possuidor de áreas com potencial na geração de energia eólica 

do país (CERNE, 2014). Acredita-se que na proposta de uma alternativa renovável de energia 

como a eólica esteja a oportunidade de um caminho de uso para esses locais de modo 

sustentável. Não excluindo a necessidade de criação das UCs para tal, se faz necessário também 

que se incentive os grandes projetos de energia o estabelecimento de ações em contrapartida 

que prezem com o ambiente e as populações locais que o usam. 

 Em uma visão geral do estado, a taxa de desmatamento dos municípios entre 1985 e 

2000 (Mapa 33) permite perceber a tendência de transformação da cobertura vegetal em 

algumas dessas regiões apontadas tanto nesta seção quanto na anterior das áreas antropizadas. 

O Leste e o Agreste do estado concentram os municípios que apresentaram maiores níveis de 

diminuição das áreas verdes, principalmente nos municípios de Maxaranguape, Bom Jesus, 

Brejinho, Passagem e Santo Antônio, com taxas acima de 64,3%.  

Contudo, os municípios de Japi, Boa Saúde e Nísia Floresta nessas duas mesorregiões 

constituíram em exceções, pequeno aumento de suas áreas verdes no período, mas que 

principalmente no caso de Nísia Floresta configura um bom indicador dada sua posição em área 

 
56 Para mais detalhes acerca da configuração geológica do território potiguar, ver mapa geológico simplificado que 
consta em Oliveira e Nascimento (2019). 
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de Mata Atlântica, de situação degradação amplamente delicada no estado e no país como um 

todo. Também se somam a esses os municípios de Acari, na meso Central, João Dias, 

Alexandria, Rafael Godeiro e Porto do mangue, na meso Oeste. 

 

Mapa 33 – Mudanças na cobertura da vegetação natural nos municípios do RN entre 1985 e 
2000 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de MapBiomas (2019). 

 

No geral, consideradas algumas exceções, os municípios com as menores taxas positivas 

de diminuição da cobertura se distribuem seguindo a delimitação da área de contato entre a 

bacia sedimentar potiguar e o embasamento cristalino, do meio-oeste na região da Chapada e 

do Vale do Apodi até os Tabuleiros Costeiros no litoral norte e oriental do estado. No entanto, 

há de se levar em consideração o clima semiárido do litoral norte como fator importante na 

relativa diminuição dos usos agrícolas dos tabuleiros. Comparado tanto com esse último mapa 

sobre o desmatamento quanto os demais da classificação Landsat, o produto que representa 

esses domínios geomorfológicos (Mapa 34) possibilita se obter uma visão integrada desses 

conteúdos, onde ser percebe a relação das atividades agropecuárias e a consequente diminuição 

das áreas verdes. Em decorrência desse padrão, há na porção centro-sul do estado uma 

concentração de municípios com taxas positivas pequenas, sendo os que se localizam na Serra 

de Santana e na Bacia do Rio Piranhas os fogem ao padrão, apresentando mais desmatamento. 
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Mapa 34 – Domínios Geomorfológicos do RN 

 
Fonte: Oliveira e Nascimento (2019). 

 

 No Mapa 35 é possível verificar as áreas onde ocorreram as mudanças relacionadas à 

diminuição de 11,6% da cobertura de vegetação natural, vista sobre a classificação feita pela 

RADAMBRASIL (1981).No oeste do estado, as maiores concentrações de áreas desmatadas se 

localizavam na Chapada do Apodi, no município de Baraúna e no norte de Mossoró, 

concentradas nas áreas de carnaúba (Savana Estépica Parque com Palmeiras). Inclusive, 

considerando-se esse tipo de formação, a representação indica os outros lugares de ocorrência, 

os vales do Apodi-Mossoró e do Piranhas-Açu como sendo totalmente antropizados desde 

tempos anteriores ao levantamento imageamento Landsat de 1985, de modo que nos 

levantamentos da SUDENE, das décadas de 1960/70 também havia considerável concentração 

de atividades agropecuárias.  

 Destaca-se a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves por gravitar as duas maiores 

concentrações de áreas desmatadas em termos absolutos, localizadas nos municípios de Assú 

Itajá, sobre as áreas de Caatinga (Savana Estépica Arborizada). Inclusive, é sobre essas áreas 

Caatinga que que no geral ocorreram as subtrações de cobertura natural na mesorregião central,  
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Mapa 35 – Transição da cobertura vegetal potiguar entre 1985 e 2000 frente às classes do RADAMBRASIL 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de MapBiomas (2019). 
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se concentrando sobretudo nas várzeas da rede de drenagem e na expansão das áreas cultivadas 

sobre o platô da Serra de Santana. 

 Na porção oriental do estado, respectiva às mesorregiões agreste e leste as áreas 

desmatadas se concentraram mais ao norte, a partir de Macaíba à Maxaranguape, com 

considerável expansão observada também em toda a área de contato entre o embasamento 

sedimentar da Formação Barreiras com o Cristalino, demonstrando assim um padrão de pressão 

sobre os arquipélagos verdes ali localizados, conforme discutido anteriormente. Do ponto de 

vista da classificação da vegetação que sofreu subtrações nessas áreas, no geral o fenômeno 

ocorreu em áreas de Caatinga, com exceção das porções setentrionais, cuja vegetação é de 

Savana, e meridionais, com maior ocorrência da vegetação da Mata Atlântica (Floresta 

Estacional e suas variedades). 

 Em se pensar as formações de vegetação de ocorrência minoritária do estado, se 

constata, portanto, que as florestas de carnaúba se encontram amplamente em situação de 

transformação antrópica, por suas áreas corresponderem aos vales mais produtivos do estado, 

procurados inclusive pelo agronegócio; a Mata Atlântica tem no litoral leste situação parecida, 

sendo a ocorrência de sua distribuição nos enclaves serranos do oeste potiguar relativamente 

mais preservados; já as savanas do nordeste potiguar têm sua delimitação por completa indicada 

como sendo campo de uso da agricultura. Em suma, as formações do litoral leste e dos vales ao 

norte do estado são as que em 2000 encontram-se mais modificadas pela ação antrópica. No 

sentido oposto, a Caatinga ainda apresentava consideráveis concentrações de áreas preservadas, 

tais como as que foram elencadas nessa seção. 

 

4.4 Novos esquadrinhamentos e usos do território: a vegetação em tempos de técnica, 

ciência e informação 

 

 As características do território potiguar suscitadas pela análise dos mapas de vegetação 

anteriores à década de 1980 constroem um cenário que reflete a estrutura produtiva até então 

vigente no estado, a qual era amplamente marcada por atividades agropecuárias de 

autoconsumo que apresentavam “níveis técnicos de baixa complexidade e, por conseguinte, 

pouca expressividade produtiva” (LOCATEL; LIMA, 2016, online). Nesse momento, a 

economia estava sedimentada na criação de gado; no cultivo de gêneros como o algodão, o 

milho, o feijão, a mandioca e de cana de açúcar; na coleta da castanha de caju e no extrativismo 

da palmeira carnaúba e de lenha.  
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Contudo, tal contexto estava em vias de modificar-se durante a década seguinte, 

mediante o aumento do consumo agrícola do país, os resultados da atuação do Estado na 

instalação de equipamentos hídricos e da intensificação dos processos hegemônicos globais. 

Estes últimos, que buscaram no território estadual os elementos necessários para se 

reproduzirem.  

Também foi falado no capítulo anterior sobre algumas práticas entendidas como 

relacionadas ao meio técnico-científico no território potiguar, as quais envolveram os 

levantamentos territoriais, a instalação de infraestruturas e o apelo pela otimização dos recursos 

vegetais com pesquisa e orientação aos agricultores, apesar das ações efetivadas terem acabado 

sendo pontuais e descontínuas. Nesse momento abarcado pelo presente capítulo, por sua vez, 

também foi observada uma modificação da dimensão técnica e seus efeitos em locais também 

específicos, com o diferencial de agora a informação ter ganhado grande importância nos 

processos.  

A informação, junto à técnica e à ciência, tal como teorizou Santos (1996) sobre esse 

processo pelo qual o mundo vem passando desde o pós-guerra, passa a servir aos agentes 

hegemônicos que reorganizam a ordem local em suas várias dimensões, as sobrepondo. O 

recorte temporal permitido pelas imagens de satélite, nesse sentido, se tornou muito 

representativo para captar esse momento de transição, uma vez que as espacializações dessas 

atividades do período pré-reestruturação do território figuraram nos primeiros anos dos 

registros Landsat aqui utilizados, sendo tais manifestações  da outra temporalidade substituídas 

no decorrer da década de 1990 pelos novos padrões de uso ou novos espaços de produção sobre 

a vegetação natural. 

 São notáveis as transformações observadas em diversos setores territoriais do estado, 

tais como nos vales do Apodi-Mossoró e do Piranhas e na chapada do Apodi. Em específico a 

esses, a presença de cultivos de empresas nacionais e estrangeiras para exportação dominou as 

novas espacialidades. Em outros locais como a Serra de Santana e os Tabuleiros do Leste 

potiguar, suas áreas foram ocupadas, respectivamente com a produção de castanha de caju, de 

pequenos agricultores, e a cana de açúcar de empresas de projeção a nível nacional.  

Em relação a vegetação nativa desses locais, os aumentos e ou as restruturações da 

produção significaram a intensificação do processo de antropização, por vezes também 

acompanhado pela tecnificação, tornando cada vez mais diminutas as áreas verdes de 

ocorrência da floresta de carnaúba e da mata atlântica. Ambos tipos de vegetação são 

indicadores de melhores condições edafoclimáticas, sendo as áreas por elas ocupadas as mais 

atrativas para o agronegócio de produtividade e nível técnico mais densos. 



167 
 

No entanto, significando um contraponto a essas problemáticas ambientais que há muito 

persistem, ou melhor, tendo-se em vista a busca de um equilíbrio dos fatores que a envolvem, 

o período se colocou como de grande importância. Isso porque, as tecnologias significaram 

também ferramentas a serviço das possibilidades de um desenvolvimento futuro diferenciado, 

para o qual os zoneamentos do meio ecológico se colocam como uma ferramenta indispensável 

ao planejamento.  

A cartografia tem reafirmada sua natureza cultural neste final de período estudado, 

conforme o paradigma estabelecido por Harley (1987) anteriormente observado nos velhos 

mapas de vegetação potiguares. Contudo, os produtos analisados ora em foco permitiram não 

somente refletir essa condição de testemunho a ser fitado para se compreender um passado 

relativamente distante, mas se estabelecem como uma ferramenta instaurada em um passado 

recente e que diz respeito a processos ainda em curso no atual momento. Seu status de 

ferramenta cultural se eleva então quando sobre a cartografia passaram a convergir as demandas 

a priori antagônicas de preservação dos recursos naturais e da sua utilização. Frente a esse 

contexto, os mapas sustentam debates e permitem a realização de recortamentos no território, 

os quais conciliam os anseios de usos diferenciados reivindicados por atores e instâncias da 

sociedade diversos. 

 Essa busca de intermediação das demandas socioambientais com as dinâmicas de 

produção do território pela técnica permite refletir sobre os delineamentos teóricos feitos por 

alguns autores quanto aos mecanismos de organização que a sociedade dispõe para se organizar 

de maneira menos excludente e sustentável atualmente. Na verdade, essas práticas cartográficas 

observadas a partir de então seguem um direcionamento para suprir algumas necessidades que 

as práticas anteriores de planejamento acabavam negligenciando, ainda que se reconheça que 

ainda há muito no que avançar. 

Uma dessas negligências era a não consideração da questão de escala dos fenômenos é 

algo que até certo tempo gerava alguns problemas de reflexão acadêmica e de execução de 

políticas (PAASI, 2004). É nesse sentido que se deve então reconhecer as mudanças de 

paradigmas que se refletem a delimitação das áreas de Reserva da Biosfera, por exemplo, as 

quais que apesar de tratarem de fenômenos ambientais que se espraiam por várias jurisdições 

distintas, tem na gestão integrada de comitês o estabelecimento de canais de diálogo.  

O ato de esquadrinhar essas áreas indicando seus usos em consonância com a lógica das 

diversas demandas sociais se materializa como promoção às regionalizações democráticas, 

conforme definiu Ribeiro (2015). Para se atingir esse objetivo, há de se conhecer previamente 

os contornos da região como fato, noção também tratada por essa autora e que se alinha com as 
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ideias de Becker (1992) e de Davidovich (1992) acerca da Gestão do Território, cuja prática 

tem a informação como uma ferramenta indispensável de visualização e gerenciamento das 

relações de poder que envolvem as dimensões espaciais nas ações de planejamento.  

Ao se privilegiar aqui as problemáticas relacionadas à vegetação frente ao planejamento, 

convém retomar a avaliação de Ab’Saber (2012) quanto a necessidade de se conhecer os tipos 

de uso que cada espaço permite, tendo em vista atingir o equilíbrio ambiental e o resguardo do 

potencial paisagístico para a sociedade, o que deve se efetivar pela gestão, conforme tratado 

pelos autores anteriormente elencados. Algo nesse sentido se esboçou no período analisado, 

mas no geral deixou a desejar, sendo essa uma característica não só do Rio Grande do Norte, 

ser algo comum aos estados nordestinos como um todo, que inclusive Ab’Saber (1999) definiu 

como 

 

uma região sob intervenção, onde o planejamento estatal define projetos e 
incentivos econômicos de alcance desigual, mediante programas incompletos 
e desintegrados de desenvolvimento regional. [...] [Portanto,] revelando o 
caráter híbrido de seu perfil sócio-econômico atual, combina arcaísmos 
generalizados com importantes elementos pontuais de modernização. 

 

Uma grande crítica feita às políticas empregadas na primeira metade do século XX no 

Nordeste como um todo envolve o paradigma do uso de obras hídricas na busca de superação 

da questão regional, sem que fosse levado em consideração os contornos sociais do problema. 

O campo das práticas do planejamento tem na segunda metade do século suas bases sustentadas 

em uma outra visão que, apesar de resultados concentrados em algumas poucas áreas do 

território, logra notáveis frutos econômicos e sociais. Contudo, na esteira desses processos 

sempre esteve a questão ambiental, sendo trazida à tona no cenário internacional como um 

símbolo de fins do século/milênio e materializada nacionalmente nas iniciativas de UCs. Nesse 

quesito a análise empírica da realidade potiguar constrói um cenário onde, apesar dos recursos 

teóricos, metodológicos e tecnológicos e do debate acerca da necessidade de se pensar o 

desenvolvimento sustentável existentes nas últimas décadas, o número de iniciativas práticas 

ainda deixam a desejar, necessitando maiores avanços no sentido de se estabelecer unidades em 

áreas já previstas pelas reservas da caatinga e da mata atlântica, resguardando assim o potencial 

existente na diversidade paisagística do estado. 
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5 CARTOGRAFIAS DA VEGETAÇÃO PARA VER E PENSAR O TERRITÓRIO DO 

RIO GRANDE DO NORTE: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Rio Grande do Norte se mostra em sua complexidade espacial um campo fértil para 

o pensamento geográfico, cuja prática se vale de diversas ferramentas para evidenciar objetos, 

fenômenos e processos que deixaram e estão a deixar sua marca no território, na região e na 

paisagem, aos quais a cobertura vegetal se pauta como um importante indicador ambiental para 

se deter como ponto de partida. Nesse exercício aqui empreendido, foram evidenciadas e ou 

desvendadas as particularidades frente outros recortes e outras escalas. A cada peça gráfica 

tratada ou realizada e em cada reflexão sobre elas empreendidas, renovava-se aqui a imagem 

do estado no passado e no presente, pois a imagem do espaço deve ser construída e 

compreendida em sobreposições de materialidades naturais e antrópicas, assim como seus usos, 

valores e significados pela sociedade. 

Sozinhos, qualquer um desses elementos possuem valor de fato geográfico, 

interrelacionados, acabam por aproximar a compreensão da realidade potiguar, a localizando 

no tempo e no espaço, isto é, em se pensar o século XX esses elementos no geral se definem 

em uma questão regional, e as marcas da sociedade deixadas no território nesse ínterim. À esse 

intento, a cartografia foi fundamental para estimular olhares e reflexões, permitir visualizações 

e as situar em perspectivas, tal como para a humanidade vem servindo há milênios, de sorte que 

o ato de fazer mapas aqui neste trabalho em vários momentos e de vários modos se confundiu 

com o que se estava a analisar. Os velhos e novos mapas de vegetação potiguares não fornecem 

imagens, cenas do estado, ao longo do tempo, mas sim se comportam como parte do processo 

de transformação territorial.  

Portanto, olhar para o território potiguar através dos mapas de vegetação é refletir sobre 

suas contingências socioambientais, suas transformações e o papel do Estado nele, suas imagens 

construídas pelos mapas de diversos contornos institucionais e técnico-científicos, do papel da 

técnica nos interesses de mapeamento da vegetação e nas transformações que nesta ocorreram. 

Mas não apenas isso, é pensar acerca da necessidade da humanidade em enxergar e comunicar 

sobre o mundo; é projetar e avaliar sobre o espaço analógico do produto cartográfico as 

problemáticas materiais e imateriais e buscar edificar contribuições para superá-las. 

Estas Considerações Finais estão organizadas em 6 eixos centrais de pensamento, os 

quais visam fornecer de modo direcionado mais detalhes acerca dos pontos levantados nessas 

primeiras ponderações de encerramento do trabalho. Assim, a seguir apresenta-se as reflexões 

teóricas e empíricas alcançadas ao fim do estudo.  
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O pensamento geográfico encontra na cartografia da vegetação um indicador ambiental 

 

 Tomados aqui como ponto de partida com abordagens metodológicas, isto é, a História 

da Cartografia e a Análise Geoespacial, os mapas tornaram possível compreender não somente 

a empiria da vegetação potiguar e sua manifestação nas categorias geográficas, mas sim 

reafirmar o status da Cartografia como ferramenta privilegiada da análise da Geografia. Em 

qualquer uma dessas duas abordagens aplicadas no trabalho, o mapa teve papel de provocador, 

gerando reflexões e ou reajustes na pesquisa, ao chamar atenção para determinado elemento 

antes não visto, gerar demandas de novos dados empíricos para sustentar a análise e suscitar o 

estabelecimento de novos recortes e categorias para a explicação.  

 Evidentemente que o mapa não é a realidade, assim como a paisagem também não é, 

sendo parte dela também. Mas sendo o mapa o registro de alguns dos elementos da paisagem 

que era o que se podia observar em geografias passadas, estão postas as possibilidades de se 

encontrar no mapa pistas que permitem seguir vias de se explicar aquelas realidades, estando o 

pesquisador sujeito aos dados disponíveis.  

A questão documental é certamente um problema que não se relaciona a segunda parte 

do trabalho, dado que ela é a mais bem servida de registros espaciais e dados socioambientais 

que amparam sua análise. Mas mesmo em relação à primeira metade do século no contexto 

potiguar isso também não pode ser afirmado, quando intentos de catalogação territorial para a 

ação sistematizada tão arraigados no Estado brasileiro lograram boa quantidade de mapas e 

textos a eles relacionados. Por vezes, esse problema é um grande entrave encontrado dos 

estudos de História da Cartografia que tratem de outros lugares.  

No geral, esses registros aproximam o pesquisador de geografias passadas e 

potencializam a capacidade de reflexão geográfica. O destaque nesse âmbito merece ser 

direcionado à vegetação, pois ela tem nas diversas cartografias do período abarcado a 

possibilidade de ser discutida como critério científico.  

Portanto, a observação das transformações da cobertura vegetal sobre os mapas se 

mostrou como um bom indicador cartográfico no estudo das transformações do meio ecológico 

pela ação humana. Nela foram encontradas as marcas dos processos antigos e recentes que 

configuraram o território do estado, indicando para as chaves de compreensão deles nos tipos 

de uso e ocupação características. Inversamente, também é possível afirmar que a cartografia 

se coloca como um bom indicador da vegetação; posição esta que vem sendo construída desde 

estudiosos mais antigos da Geografia ou de outras áreas do conhecimento, inclusive com do 
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conhecimento das características da vegetação potiguar, e tem nas geotecnologias o potencial 

de uma gestão mais atenta aos seus usos sustentáveis. 

 

A cartografia da vegetação efetiva a influência do meio técnico no saber e no território 

 

 Pensar a cronologia de cartografias elaboradas sobre um dado lugar implica entender o 

mapa como uma ferramenta técnica no sentido amplo. Isto é, de pensa-la como parte de um 

complexo coerente que, dentre as possibilidades de abordagem, pode ser olhada a partir das 

dimensões antropológica e das realizações concretas, a ela tributárias (PAÉZ, 2003). Ou como 

afirmaram, pela ordem, Friedmann (1968), Ellul (1968 [1954]) e Santos (2006 [1996]), sobre a 

técnica ser um meio de repercussões sociais e territoriais que acompanha  a humanidade desde 

que ela é assim conhecida, mas que a partir do século XIX vem sofrendo grande transformação 

quando ganhou o peso da valorização da Ciência e, sobretudo, mais recentemente, com as  

possibilidades da era da Informação. 

 Ao se estabelecer essa natureza técnica da cartografia como pressuposto, assevera-se 

que no contexto cartográfico potiguar se pauta como importantes os resultados encontrados em 

ambas possibilidades de repercussões desse fenômeno técnico elencadas. Além disso, tais 

repercussões transcendem as peças gráficas em si tanto em termos de contexto local e dos 

debates e soluções técnico-científicas da época, inclusive com temas outros que não somente 

aqueles que sua produção envolveu.  

Assim, em termos antropológicos deve-se mencionar as constantes e crescentes 

necessidades de aquisição de saberes sobre a realidade da vegetação, então executadas a cada 

momento com crescentes refinamento de categorias e detalhamento espacial, assim como 

também com abordagens distintas acerca da problemática regional que estava em jogo, a 

depender dos contextos dos indivíduos e instituições. Para além do conhecimento estritamente 

cartográfico, tais peças também podem ser apontadas como responsáveis pelo desenvolvimento 

de saberes técnicos construídos no âmbito das instituições de ação territorial, ao serem 

provocadoras de respostas às contingências existentes aos planos de desenvolvimento do 

Estado.  

Outros casos importantes que devem ser mencionados são aqueles que implicaram em 

repercussões fora do território nacional, como visto com Philipp von Luetzelburg, profissional 

da Inspetoria que remetia informações sobre os aspectos corológicos e fitogeográficos da 

vegetação potiguar para a Europa; ou com os produtores de algodão, que ao estado vieram na 

década de 1920 realizar levantamentos na busca de possibilidades à esse tipo cultura. 
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Juntamente com os relatos textuais e somadas as relações da soma de conhecimento empírico 

para o saber técnico nacional, essas produções cartográficas constituem um elo que promove a 

circulação de ideias e a construção de saberes espaciais ao estabelecer vínculos com fluxos de 

duas vias entre o contexto local e as outras escalas. 

 Ainda, ao que compete o campo do saber, mas tomando-se como base o esforço 

reflexivo deste estudo, é possível inclusive afirmar que esses mapas ainda tem esse potencial 

provocador de reflexões sobre a vegetação potiguar e seu contexto ambiental no passado, 

permitindo igualmente construção de saberes sob o olhar científico e abordagem metodológicos 

contemporâneos. 

 Para a dimensão das realizações concretas da técnica, em específico àquelas 

relacionadas ao exercício cartográfico, é possível de pronto resgatar e aprofundar o que 

envolveu as ações possibilitadas com o conhecimento somado acerca da vegetação e as 

transformações nela observadas, em decorrência de outros processos ocorridos no território 

potiguar. Da primeira metade do século XX pode-se eleger como tributário a isso o 

estabelecimento de postos agrícolas em alguns locais do território, simbolizando o emprego dos 

conhecimentos somados sobre a vegetação e os solos, os quais funcionaram como centros 

difusores de tecnificação, ainda que de modo pontual. A partir dos produtos cartográficos da 

década de 1960 e 1970 é possível perceber um processo de concentração das áreas antropizadas, 

ainda que não fosse, ao qual pode-se inferir que era principalmente para a criação de gado, 

mediante as grandes áreas utilizadas para a prática.  

A década de 1980 é um momento de grande importância para a compreensão do das 

transformações que o campo potiguar sofreu, os quais lançaram as principais bases da economia 

daquela, mas também das vindouras até os dias atuais. Trata-se do estabelecimento de espaços 

maior densidade técnica no território, os quais têm na fruticultura irrigada a reprodução de uma 

economia altamente ligada aos imperativos internacionais e a mecanização do campo, possível 

graças à características naturais diferenciadas do meio ecológico, por sua vez potencializadas 

por infraestruturas hídricas, como por exemplo se observou no Perímetro Irrigado do Baixo-

Açu, possível pela construção da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro. 

 Por outro lado, a permanência de características naturais em alguns locais do território 

potiguar também diz muito sobre os resultados da técnica, podendo isso estar relacionado a dois 

fatores, como identificado na pesquisa. Primero, porque pode significar a falta de vantagens 

para que se instale as atividades de exploração agropecuárias, o que pode mudar com o 

desenvolvimento tecnológico e a instalação de infraestruturas deste decorrentes. Em um 

segundo olhar, entra-se no campo das demandas de gestão das áreas ambientais, tendo em vista 
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o desenvolvimento sustentável, emergindo assim como mais um elemento social gerador de 

usos diferenciados ao território, neste caso privilegiando-se a manutenção de caracteres do meio 

ecológico. 

 

Os mapas de vegetação sintetizam problemáticas ambientais importantes à Gestão do 

Território 

 

 A definição dos mapas como materialização das diversas problemáticas da sociedade já 

foi bastante demonstrada pela História da Cartografia, sendo essa dimensão, de modo sintético, 

o que está envolvido quando se discute as questões que emergem dos mapas antigos, uma vez 

que são tanto expressão cultural quanto ferramenta a serviço das relações da sociedade com o 

território. Diante dessa íntima relação existente entre sociedade e a comunicação espacial, tal 

concepção passou a ser amplamente incorporada como pressuposto no fazer cartográfico dos 

dias atuais, numa busca por mapas que sejam mais efetivos em termos de comunicação sobre 

os fenômenos do espaço geográfico (HARLEY, 1985; 1991; 2009; NONATO JÚNIOR; 

DANTAS; GOMES, 2016).  

Ao partir-se de tal ideia, logo, também é possível afirmar que os mapas temáticos de 

vegetação, em específico, sintetizam graficamente um emaranhado de relações que envolvem 

desde a necessidade de uso dos recursos vegetais e pedológicos do território à busca de 

conciliação desta demanda com a preservação do meio-ambiente. Nesse sentido, o conjunto 

cartográfico analisado reflete de várias formas e em distintos momentos as concepções de 

natureza e as necessidades socioambientais pautadas na concepção e elaboração de cada mapa, 

de modo que a extração de mais elementos para a discussão, nas metodologias aplicadas tanto 

nos registros antigos quanto, sobretudo, nas elaborações contemporâneas, permite somar 

subsídios que promovem uma maior clareza dos processos socioambientais, contribuindo assim 

às práticas da Gestão do Território. 

 Assim, com exceção do Mappa de Mattas e Campos (1911), os mapas antigos das 

primeiras duas décadas do século XX refletem a primazia da busca por aumento da 

produtividade de uma porção do território nacional pouco integrada economicamente e a 

minoração dos efeitos das secas, que aumentava essa problemática, sem que no geral se 

preocupasse com os efeitos dessa ações para o meio-ambiente, ainda que existisse estudiosos 

atentos a esse fator na época. No caso da mencionada exceção, ainda assim ela lançou sobre a 

caatinga uma posição de menor prestígio frente às matas de outras partes do território brasileiro, 

de modo que em seu discurso pautava como desnecessário o emprego de esforços para a 
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preservar. Nesses contornos estão postos, ainda assim, as concepções sobre natureza à época 

marcantes no cenário nacional. 

 Também estavam postas as concepções, certo modo, próximas com o advento do na 

segunda metade do século XX do planejamento regional no Nordeste Brasileiro, quando se 

obteve uma melhor compreensão do território com produtos cartográficos que trouxeram tanto 

elementos naturais quanto antrópicos, ainda que inicialmente a maior importância fosse dada a 

exploração dos recursos existentes. 

 No entanto, os movimentos de apelo a busca de preservação do meio ambiente 

culminaram que na virada do milênio ocorresse a construção de um arcabouço leis nacionais e 

estaduais, repercutindo os debates internacionais, que criou um cenário simbólico de 

possibilidades no final do período analisado. Ainda que isso não tenha significado a efetivação 

de todos os planos estabelecidos, no território potiguar alguns resultados podem ser observados 

nas diversas UCs criadas e nas que estão por serem criadas, permanecendo ainda o potencial 

que esse modelo de gestão possui para emprego em outras porções do território englobadas nas 

Reservas da Biosfera.  

 

Os Mapas antes do território?: os levantamentos de vegetação, que contribuíram para decifrar 

a região como fato, colocam-se como possibilidade à região como ferramenta 

 

O processo de delimitação da Região Nordeste, enquanto recorte administrativo, se 

sedimentou nas práticas de busca de conhecimento e de ação lançadas aos elementos 

socioambientais comuns aos nove estados mais tarde englobados, o que antecede inclusive a 

nomenclatura hoje bastante assimilada e reproduzida pela sociedade. Esboçado pelos 

profissionais do século XIX que debatiam o problema, o complexo de elementos que envolvem 

tal delimitação certamente está presente em todos os mapas do século XX aqui analisados, os 

quais à sua época e à seu modo contribuíram para evidenciar em cada estado, assim como nas 

generalizações do bloco destes, seus fatores em comum e suas diferenças resultantes da 

diversidade geográfica que cada um possui.  

Ab’Saber (1999) ponderou que o trabalho da IFOCS acabou por delimitar a área nuclear 

do domínio morfoclimático, fitogeográfico, hidrológico e geoecológico dos sertões secos, aos 

quais somou, indispensavelmente, para apreensão desse complexo geográfico o importante 

fator social ali existe.  As problemáticas que emergiam das secas foram então a maior e mais 

contínua motivação dos levantamentos, mas a região como um todo foi estudada, na busca de 

se procurar vias de resolver seus efeitos com suas características naturais e potencialidades 
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econômicas. Nesse entrecruzamento de fatores físicos e seus tipos de usos sociais, cujo 

conhecimento se iniciou com a Inspetoria, estava sendo construída uma imagem dessa “região 

como fato”, sendo assim, tributária de uma coesão existente nos elementos desse arcabouço 

híbrido e evidenciada nos diversos estudos e mapeamentos realizados no decorrer do século.  

Destaca-se nesse âmbito, o poder que o mapa tem de provocar reflexões sobre as 

espacialidades representadas, assim como as possibilidades de operações cartográficas para 

sobreposição dos elementos que configuram seu objeto. A título de exemplo, basta ver os 

esforços de Philipp von Luetzelburg em elaborar um produto cartográfico que somava suas 

observações de campo, materializado como um esboço de divisão das regiões do território 

potiguar. Ou mesmo o levantamento de solos realizado pela SUDENE, que explorou fatores, 

como vegetação, geologia, relevo e clima, para assim obter uma melhor compreensão das 

interrelações que sobre seu objeto principal pesavam; já o RADAMBRASIL, ademais da 

fisiografia também caracterizou os elementos sociais de cada porção estudada, permitindo uma 

compreensão mais aprofundada da realidade para servir aos planos de planejamento almejados.  

Apesar dos parcos resultados das ações de planejamento que tomaram como base esses 

levantamentos, é possível enxerga-los como parte do processo de transformação do território 

pela técnica e da compreensão do espaço, conforme tem se enfatizado aqui. Além disso, a não 

objetivação dos planos também não tira das circunstâncias cartográficas a posição do mapa 

como objeto técnico utilizado na busca de se exercer regionalizações, isto é, em um contexto 

no qual a região como fato é utilizada para se atingir a região como ferramenta.  

Essas possibilidades ficam em aberto, mesmo com os recursos tecnológicos e teóricos 

hoje disponíveis para tal. Como exemplo prático mais próximo disso, volta-se novamente aqui 

às Reservas da Biosfera, entendidas como recurso de planejamento do fim do século XX que 

está disponível para ser aplicado, mas sabe-se que a aplicação do projeto no estado ficou aquém 

do seu potencial, carecendo ainda assim que se realize um estudo que venha avaliar seus 

resultados após essas duas décadas de existência, em específico se tratando ao território 

potiguar.  

Assim, diante desse caso das reservas e dos que o antecederam no século de 

levantamentos e recortamentos sobre cobertura vegetal do estado, ou até o espaço como um 

todo, remete-se ao pensamento Franco Farinelli (LLADÓ, 2013) e Peixoto (2011), que 

refletiram sobre o mapa existir antes do território e não ao contrário, conforme se entendia na 

visão tradicional. Esse território, nesse sentido, consiste na sedimentação da ideia de uma área 

delimitada de atuação, evidenciada nas problemáticas que surgiram a cada representação 
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elaborada, sendo o caso mais representativo em termos de territorialização a construção de 

obras hídricas no semiárido. 

 

A Cartografia, a História da Cartografia e a Cartografia Histórica são, ademais de seus 

contornos próprios, sempre híbridas 

 

Voltar a outras geografias por meio de peças gráficas faz pensar na natureza híbrida da 

História da Cartografia, enquanto recurso teórico-metodológico, e da Cartografia Histórica, por 

sua vez como prática de elaboração cartográfica sobre o passado. Tal reflexão surge 

principalmente nesse estudo, uma vez que o tema dos produtos cartográficos estudados e 

elaborados diz respeito a vegetação, de grande valor na identificação das marcas antrópicas 

sobre o planeta. Mas não apenas, pois mesmo os mapas antigos sobre lugares ou elementos 

fisiográficos, sejam eles dos menos modificados pela sociedade possíveis, possuem uma 

intenção, um valor... enfim, um motivo social, uma demanda do meio técnico, que sustentou 

sua elaboração. Por isso mesmo, esses recursos utilizados no trabalho são híbridos, no sentido 

de que permitem que se operacionalize a análise sobre os resultados das interações físico-

humanas do passado. Dimensões estas, caras aos estudos geográficos em coerência ao objeto 

seu objeto. 

Quando se discute esse resgate do passado geográfico pelos mapas, se torna necessário 

destacar tal característica também como algo inerente às produções elaboradas durante a 

História, dado que esse foi um exercício sempre presente no ato de fazer mapas. Os mapas das 

várias épocas sempre anunciaram em seu projeto gráfico as materialidades ou informações de 

um passado relativo ao seu tempo, sobretudo quando estas ainda possuem algum papel de 

importância no momento da elaboração, estando presentes na paisagem, na lógica espacial e ou 

em documentos textuais. 

Contudo, se é possível identificar essa natureza mista dos mapas em termos de 

englobarem os conteúdos do território e da sociedade, quando o assunto é o tempo que eles 

contêm esse hibridismo se observa em três dimensões. As duas primeiras se relacionam ao 

passado contido na paisagem e o presente da circunstância cartográfica, com seu conteúdo de 

pensamento contextual. Além desses, se agrega nos produtos cartográficos o elemento futuro, 

contido no mapa de forma projetada, idealizada nos termos culturais do presente, assim 

podendo ou não se efetivar, mas que diante do poder comunicativo da cartografia, constroem 

no imaginário uma organização territorial possível. 
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Os mapas institucionais que trataram da vegetação potiguar têm essa natureza híbrida 

bastante destacada. Neles, foram impressos os diversos contornos que giravam em torno de ver 

o espaço, registrar suas problemáticas a partir de uma concepção de ação territorial e vislumbrar 

um futuro com o emprego dela.  

Mesmo o olhar que envolveu toda esta produção, o recurso da História, ou da busca das 

marcas dela no território foi constante, de modo que o campo do planejamento que a pesquisa 

se filia possibilita diante dos resultados das análises empíricas pensar os processos e as 

problemáticas que os envolve para, por fim, contribuir com ideias de ações possíveis que 

venham melhorar a convivência dos diversos atores do território e o desenvolvimento 

sustentável. 

  

 Para um espaço diverso, são possíveis infinitas cartografias  

 

 Os eventos cartográficos aqui tratados permitem endossar a afirmativa feita certa vez 

por Schlögel (2007), quando escreveu sobre haver tantos mapas quantos são possíveis os 

aspectos da vida humana. Resultante da dimensão espacial que o homem possui, por sua vez 

advinda das infinitas possibilidades enunciadas pela natureza do espaço, percebe-se que esse 

fato permeou este estudo, emergindo a cada circunstância cartográfica tratada desde Pré-

História e os tempos que se seguiram, utilizados como pressuposto teórico, até o desenrolar do 

século XX, foco da análise empírica em si. Em quaisquer que foram os momentos analisadas, 

a necessidade ontológica de comunicação espacial do homem emergiu em cartografias de 

contornos diversos, cujo significado vai além dos diferentes estágios tecnológicos, sendo 

marcados também pelas problemáticas socioambientais. 

 Se nos primórdios do pensar espacial essa dimensão cultural ficou certo modo mais 

evidente, por estar em um primeiro momento mais intimamente ligada a psique, ao se fazer por 

meio de mapas mentais; posteriormente, quando as espacialidades passaram a ser 

materializadas em objetos de comunicação, os contornos subjetivos também foram observados, 

ao se refletir as aspirações e as visões de mundo das sociedades. No decorrer de milênios, desde 

os primeiros esboços de materialização do pensamento espacial até aqui, o uso de símbolos de 

reinos, de impérios e de religiões nas representações cartográficas ajuda a compreender os 

mapas pelo que pressupõe os estudos de História da Cartografia. 

 Contudo, com o crescente apelo científico, de tratamento sistematizado das informações 

espaciais dos últimos dois séculos, é possível perceber a dimensão humana dos mapas? Harley 

(1991) ponderou que dentre os muitos encontros que subjazem sobre um mapa também está a 
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relação objetivo-subjetivo, na qual mesmo os levantamentos realizados por satélites estão 

submissos. 

 Como forma de evidenciar isso nos mapas do recorte temporal analisado, ainda tratando-

se daqueles da primeira metade do século XX, basta observar que para representar o aspecto 

vegetação as formas de abordagem e seleção de objetos foram díspares, a depender dos 

contextos do cartógrafo e das instituições responsáveis, assim como também de outras 

instâncias sociopolíticas maiores. Convém, inclusive, uma reflexão nesse sentido quanto às 

elaborações cartográficas feitas exclusivamente para esta dissertação, sobre as quais igualmente 

pesam visões de mundo, correntes de pensamento científico e contexto técnico.  

Em suma, antes de ser algo esgotado, o campo empírico de reflexão sobre os mapas está 

sendo construído a todo momento, se somando ao complexo de ferramentas técnicas utilizadas 

para efetivação das relações sociais sobre o território, de modo que sua análise é possibilitada 

quando aos recursos utilizados pela academia para apreender as intencionalidades, os processos 

e fenômenos que envolveram as escolhas de representação. Assim, os mapas até então 

confeccionados têm nos seus registros espaciais, bem como no seu contexto, potencial de 

subsidiar a compreensão do objeto da Geografia, mas também têm no por vir infinitas 

possibilidades da representação dele, de seus fenômenos e objetos, seja nos mapeamentos 

acadêmicos e governamentais ou nos exercícios cartográficos mais banais de todo aquele que 

sentir a necessidade de exercer uma das mais sofisticadas e antigas manifestações da 

humanidade.  
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ANEXO A – Mappa Botanico do Estado do Ceará 

 

Fonte: Loefgren (1910). Biblioteca Mário de Andrade. Acervo digital HCUrb.  
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ANEXO B – Mappa Agricola do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Silk e Cavalcanti (1908). 
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ANEXO C – Mapa dos Estabelecimentos Agrícolas do Brasil  

 

Fonte: Silk e Cavalcanti (1908).        
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ANEXO D – Mapa de Mattas e Campos do Brasil 

 
Fonte: SGMB (1911). 
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ANEXO E – Mappa Phytogeographico dos Estados do Rio Grande do Norrte e Ceará - Sul 

 

Fonte: Fonte: Luetzelburg (1922). Acervo IHGPb/ João Pessoa – PB, 2017. Acervo digital HCUrb. 
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ANEXO F – Carta Jaguaribe-Natal 

 

Fonte: Prates, Gatto e Costa (1981). 
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ANEXO G – Mapa da flora brasileira, por Martius 

 

Fonte: Martius (1958). 
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ANEXO H – Mappemonde do Atlas Général Vildal-La Blache 

 
Fonte: La Blache (1894). 
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ANEXO I – Vegetação do Rio Grande do Norte, segundo a SUDENE 

 
Fonte: SUDENE (1971). 


